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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020);  

Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ 

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

định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính 

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

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 330/BB-VPHC lập ngày 13/5/2022 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông có tên sau: 

1. Ông: Phạm Trần Sum. Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/02/1973. Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Chủ trang trại chăn nuôi tổng hợp tại xã Xuân Mỹ, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Nơi ở hiện tại: Lô 02 - 04, Khu A Đô thị mới Dương Nội - Hà Đông - Hà 

Nội. 

Số hộ chiếu: B6503298, ngày cấp 21/03/2012, do Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh Việt Nam cấp. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 
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a) Không thực hiện quan trắc chất thải gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

theo quy định. 

b) Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 

1,5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 20 

m3/ngày (24 giờ). 

3. Quy định tại: 

a) Điểm d, Khoản 3, Điều 13a Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12, Điều 1, Nghị định 

số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

b) Điểm c, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 

18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13, Điều 1, Nghị định 

số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Không. 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai 

báo; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi 

phạm hành chính. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể phạt 33.500.000 đồng. 

Bằng chữ: Ba mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng, trong đó: 

- Hành vi vi phạm hành chính tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định này: 

Phạt 30.000.000 đồng; 

- Hành vi vi phạm hành chính tại Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Quyết định này: 

Phạt 3.500.000 đồng. 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường; Buộc rà soát, cải tạo công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

về bảo vệ môi trường theo quy định. 
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Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày, kể từ ngày 

nhận được Quyết định này. Ngay sau khi hết thời hạn khắc phục hậu quả, báo cáo 

kết quả hoàn thành về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) và 

UBND xã Xuân Mỹ. 

Giao Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ theo dõi, kiểm tra, giám sát ông Phạm 

Trần Sum thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; báo cáo UBND huyện kết quả 

thực hiện biện pháp khắc hậu quả sau khi hết thời hạn khắc phục hậu quả. 

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Phạm 

Trần Sum bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả. 

Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích 01 mẫu môi 

trường cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - VILAS610, địa chỉ: 

Số 06 - Đường La Sơn Phu Tử - Phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh đối với kết quả 

phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, quy định tại 

Điểm c, Khoản 9, Điều 13 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trường. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Phạm Trần Sum là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 

Quyết định này để chấp hành. 

Ông Phạm Trần Sum có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Phạm Trần Sum không tự nguyện 

chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

a) Ông Phạm Trần Sum bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại 

Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân trong thời hạn 

10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ 

bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì ông 

Phạm Trần Sum phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. 

Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, ông Phạm Trần Sum phải gửi chứng từ 

nộp phạt về UBND huyện (gửi qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Tổ 

dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). 

b) Ông Phạm Trần Sum bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này có 

quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định 

của pháp luật. 
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2. Gửi cho Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà 

nước huyện Nghi Xuân để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Xuân Mỹ để tổ chức thực hiện./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Đ/c Nguyễn Viết Hưng, PCT UBND huyện. 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu VT, TNMT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
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