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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số: 1001/QĐ-XPVPHC 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                      Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 3 năm 2016 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

         Xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản; 

Căn cứ Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

Căn cứ các Biên bản vi phạm hành chính số: 15/BB-VPHC do Phòng Cảnh 

sát phòng chống tội phạm về môi trường- Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập ngày 

24/02/2016 tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia;  

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ; 

Căn cứ văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số: 7453/UBND-

PC1 ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số: 402/CAT-CSMT 

ngày 24/02/2016 “V/v đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính”; Báo 

cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính số: 39/BC-STP ngày 

14/3/2016 của Sở Tư pháp; 

Tôi: Vũ Chí Giang; Chức vụ: Phó chủ tịch; Đơn vị: UBND tỉnh Vĩnh Phúc,  

  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia; 

Địa chỉ: Cụm kinh tế- xã hội Hợp Thịnh- xã Hợp Thịnh- huyện Tam 

Dương - Vĩnh Phúc; 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung Luyến; Chức vụ: Chủ 

tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty; 

Đã có hành vi vi phạm hành chính: Từ tháng 9/2015, Công ty Cổ phần 

Thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia lắp đặt 01 đường ống nhựa màu đen 

chôn ngầm dưới đất, đường kính 05 cm đấu nối từ bể chứa nước thải của Công 

ty ra mương nước tưới tiêu nội đồng khu đồng Cây Đề thuộc thôn Hưng Thịnh - 

xã Hợp Thịnh- huyện Tam Dương- Vĩnh Phúc để bơm nước thải không qua xử 

lý ra môi trường. Bể chứa nước thải của Công ty có dung tích 200m
3
, khi bể đầy 

Công ty sẽ vận hành máy bơm để bơm 1/8 số nước thải trong bể ra ngoài tương 
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đương 25m
3
; hàng ngày Công ty hoạt động máy bơm 02 lần để bơm nước thải ra 

ngoài theo đường ống thải đã lắp đặt để xả nước thải ra môi trường; thời gian 

vận hành máy bơm buổi sáng từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ 

đến 15 giờ 30 phút; lưu lượng nước thải thải ra ngoài môi trường là 50m
3
/ngày 

đêm.  

Theo kết quả phân tích mẫu số 19.01.2016/KQPT-QTMT ngày 

19/01/2016 của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường - Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc: Đối với mẫu nước thải lấy của Công ty CP 

Thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia ngày 12/01/2016 xác định có 05 thông 

số môi trường vượt quy chuẩn cho phép (QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp), gồm: Thông số pH: 10,8/9; Thông số 

tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 190/99(vượt 1,9 lần); Thông số nhu cầu ôxy sinh 

hóa (BOD5): 191,64/49,5 (vượt 3,87 lần); Thông số nhu cầu ôxy hóa học 

(COD): 712,4/148,5 (vượt 4,79 lần); Thông số sắt (Fe): 9,353/4,95 (vượt 1,88 

lần).  

*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như 

sau: 

1. Hình thức xử phạt chính:  

- Phạt tiền: 80.000.000đồng (Tám mươi triệu đồng) về hành vi xả nước 

thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của pháp luật với lưu 

lượng nước thải 50m
3
/ngày đêm (Quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 12 và 

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ); 

- Phạt tiền: 240.000.000đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng) về hành vi 

xả nước thải có chứa 05 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất 

thải vào môi trường với lượng nước thải 50m
3
/ngày (24 giờ) gồm: Thông số pH 

là 10,8/9; Thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 190/99 (vượt 1,9 lần); Thông số 

nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5): 191,64/49,5 (vượt 3,87 lần); Thông số nhu cầu 

ôxy hóa học (COD): 712,4/148,5 (vượt 4,79 lần); Thông số sắt (Fe): 9,353/4,95 

(vượt 1,88 lần); trong đó thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất 

thải có mức phạt tiền cao nhất là thông số pH (10,8/9) (Quy định tại Khoản 3, 

Điều 6 và Điểm đ, Khoản 6, Điều 14 và Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 

179/2013/NĐ-CP của Chính phủ); 

- Phạt tiền: 2.400.000đồng/01 thông số x 02 thông số = 4.800.000đ (Bốn 

triệu, tám trăm nghìn đồng) xử phạt tăng thêm 1% của mức phạt tiền đối với mỗi 

thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật dưới 02 lần là Thông số sắt (Fe) 

vượt 1,88 lần và Thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 1,9 lần (Quy định 

tại Khoản 3, Điều 6 và Khoản 9, Điều 14 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ); 

- Phạt tiền: 14.400.000đồng (Mười bốn triệu, bốn trăm nghìn đồng) xử 

phạt tăng thêm 3% của mức phạt tiền đối với mỗi thông số môi trường vượt quy 

chuẩn kỹ thuật từ 03 đến dưới 05 lần là Thông số nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5) 

vượt 3,87 lần và Thông số nhu cầu ôxy hóa học (COD) vượt 4,79 lần (Quy định 
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tại Khoản 3, Điều 6 và Khoản 9, Điều 14 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ). 

Tổng số tiền phạt là: 339.200.000đồng (Ba trăm, ba mươi chín triệu, 

hai trăm nghìn đồng). 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Nhất Hoàng Gia chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân 

tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với hành vi xả chất 

thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường (Quy định tại Điểm c, Khoản 11, Điều 

14 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia để 

chấp hành Quyết định xử phạt. 

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia phải nghiêm 

chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế 

thi hành. 

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia phải nộp số tiền 

bị xử phạt tại Điều 1 quyết định này vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.   

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nhất Hoàng Gia có quyền khiếu 

nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp 

luật. 

2. Gửi cho Kho Bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc để thu tiền phạt; 

3. Gửi cho Sở Tài chính để theo dõi 

4. Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi; 

5. Gửi cho Công an tỉnh (02 bản) để giao Quyết định và tổ chức thực hiện 

Quyết định này; 

6. Gửi cho UBND huyện Tam Dương để biết./.  

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- CPCT; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC1. 

       (Th- 15b) 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Vũ Chí Giang 
 

 

 

 


		2016-12-28T10:58:02+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử
	Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử<congthongtin@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




