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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-XPVPHC

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành
chính;
Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày
19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật xử lý vi phạm hành chính;
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;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
số 133/BB-VPHC do bà Nguyễn Trần Minh Thư – Thanh tra viên Thanh tra
Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/6/2019 tại Trụ sở Công ty TNHH
thủy sản Phùng Hưng;
Căn cứ Báo cáo giải trình nội dung Biên bản vi phạm hành chính ngày
11/7/2019 của Công ty TNHH Thủy sản Phùng Hưng;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-GQXP ngày 15/01/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3078/TTrSTNMT ngày 08/7/2019 và Công văn số 3313/STNMT-TTr ngày 23/7/2019;
Tôi: Nguyễn Tăng Bính; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:
1. Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng.
Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6, Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số doanh nghiệp: 4300278028.
Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 4300278028, đăng ký thay
đổi lần thứ 7 ngày 01/9/2017.

Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Ngãi.
Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Minh Tâm.
Giới tính: Nữ.
Chức danh: Giám đốc.
2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường như sau:
- Hành vi 1: Không lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo
quy định khi thực hiện nâng công suất Nhà máy chế biến thủy sản Phùng
Hưng từ 750 tấn sản phẩm/năm lên 1.680 tấn sản phẩm/năm.
- Hành vi 2: Thực hiện không đúng một trong các nội dung Kế hoạch bảo
vệ môi trường của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận
(xây dựng hệ thống xử lý nước thải không đúng với bản đăng ký đạt tiêu
chuẩn môi trường được xác nhận).
3. Quy định tại:
- Hành vi 1: Điểm o, Khoản 1, Điều 9 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.
- Hành vi 2: Điểm a, Khoản 3, Điều 8 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: Không.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể:
- Hành vi 1: 340.000.000 (Ba trăm bốn mươi triệu đồng).
- Hành vi 2: 15.000.000 (Mười lăm triệu đồng).
Tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là: 355.000.000 (Ba trăm năm
mươi lăm triệu đồng).
b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty TNHH thủy sản Phùng
Hưng xây lắp, vận hành công trình bảo vệ môi trường (hệ thống thu gom và
xử lý nước thải tại Nhà máy) và lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công
trình bảo vệ môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận hoàn
thành công trình bảo vệ môi trường trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày nhận
Quyết định này.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3: Quyết định này được:
1. Giao cho bà Nguyễn Thị Minh Tâm, là đại diện cho Công ty TNHH
thủy sản Phùng Hưng vi phạm tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng phải nghiêm chỉnh chấp hành
Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp
hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà
nước tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ số 172 đường Hùng Vương, thành phố Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được
Quyết định xử phạt.
Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty gửi chứng từ về Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, số 163 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi.
Công ty TNHH thủy sản Phùng Hưng 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 Quảng Ngãi để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN
Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty QISC;
- VPUB: CVP, NC, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Tăng Bính
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