
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH  

Số:            /QĐ-XPVPHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hồng Lĩnh, ngày      tháng  5  năm 2021 

  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định 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 số: 01/BB – VPHC ngày 12/5/2021 

của Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ – UBND ngày 

04/01/2020 của UBND thị xã; 

Căn cứ Tờ trình số: 01/TTr – ĐKT ngày 17/5/2021 của Đoàn kiểm tra 

thành lập theo Quyết định số 03/QĐ - UBND ngày 04/01/2021 của UBND thị xã 

về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 

đối với Công ty TNHH Hoàng Lĩnh logictics; 

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

Tôi: Nguyễn Huy Hùng, chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics 

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất gói màu 

Giấy chứng nhận đầu tư số: 3001898007, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà 

Tĩnh cấp ngày 16/3/2015. 

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. 

   Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như sau:  

 - Không thực hiện một trong các nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 8 

của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

 - Áp dụng mức xử phạt nhân đôi với tổ chức vi phạm quy định tại khoản 

1, điều 5 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016. 

 - Các tình tiết giảm nhẹ: Phối hợp làm việc với đoàn. 



 

- Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, tổng mức: 10.000.000 đ (Bằng chữ: 

Mười triệu đồng chẵn). 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty TNHH Hoàng Linh 

Logistics phải thực hiện việc phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sản xuất phát 

sinh từ hoạt động của đơn vị theo đúng nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường đã 

được phê duyệt hoặc lập phương án điều chỉnh phương án thu gom, xử lý đối với 

loại chất thải này trình cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 

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 TNHH Hoàng Linh Logistics, địa chỉ tại tổ dân phố 7, 

phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. 

Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics phải nộp số tiền phạt quy định tại 

Điều 1 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần ĐT&PT Hà Tĩnh, chi nhánh Hồng 

Lĩnh. Thời gian nộp phạt: trong vòng 10 ngày kể từ khi Quyết định có hiệu lực. 

Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết 

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

Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện 

hành chính đối với Quyết định này theo quy định của Pháp luật. 

2. Gửi Ngân hàng thương mại cổ phần ĐT&PT Hà Tĩnh, chi nhánh Hồng 

Lĩnh để thu tiền phạt 

3. Giao cho UBND phường Đậu Liêu tổ chức giám sát việc thực hiện của 

Công ty TNHH Hoàng Linh Logistics./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các phòng TNMT, Tư pháp; 
- Lưu VT; ĐKT theo QĐ 03/QĐ – UBND  

ngày 04/01/2021. 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Huy Hùng 
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