
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

 Số: 15 /QĐ-XPVPHC          Lạng Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2019
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi 
trường đối với Công ty cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 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 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 286/BB-VPHC lập ngày 
24/12/2018 và các tài liệu kèm theo hồ sơ; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 
07/TTr-STNMT ngày 05/01/2019;  

Tôi: Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây: 

1. Công ty cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng. 

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nà Loòng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh 
Lạng Sơn. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 4900641469. 

Ngày cấp: Cấp lần đầu ngày 14/3/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 
21/5/2012; Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Lạng Sơn.  

Người đại diện theo pháp luật: Lành Văn Lâm; Giới tính: Nam; Chức 
danh: Giám đốc Công ty. 

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính và bị áp dụng hình thức 
xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:  

a) Hành vi vi phạm hành chính thứ nhất: Thực hiện giám sát định kỳ không 
đầy đủ (về tần suất giám sát là 03 tháng một lần) đối với trường hợp thuộc thẩm 
quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh, vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 12 Nghị định số 155/2016/NĐ-
CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. 
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b) Hành vi vi phạm hành chính thứ hai: Thực hiện không đúng một trong 
các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết 
định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Tự ý thay đổi quy mô 
công trình bảo vệ môi trường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 
được UBND tỉnh phê duyệt), vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị 
định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/ 2016 của Chính phủ. 

c) Hành vi vi phạm hành chính thứ ba: Không thực hiện chế độ báo cáo về 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP 
ngày 03/4/2017 của Chính phủ.  

d) Hành vi vi phạm hành chính thứ tư: Không thực hiện chế độ báo cáo về 
hoạt động xả nước thải vào nguồn nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 
33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ. 

đ) Hành vi vi phạm hành chính thứ năm: Không thực hiện giám sát tài 
nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định, vi phạm 
quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 
03/4/2017 của Chính phủ. 

3. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm thứ nhất: 

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 35.000.000 đồng (Ba mươi 
lăm triệu đồng), áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 5 và Điểm c Khoản 7 Điều 
12 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.  

b) Đối với hành vi vi phạm thứ hai: 

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 70.000.000 đồng (Bảy mươi 
triệu đồng), áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 5 và Điểm e Khoản 1 Điều 9 
Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.  

c) Đối với hành vi vi phạm thứ ba: 

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 3.000.000 đồng (Ba triệu 
đồng), áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.  

d) Đối với hành vi vi phạm thứ tư: 

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 6.000.000 đồng (Sáu triệu 
đồng), áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị 
định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.  

đ) Đối với hành vi vi phạm thứ năm: 

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 130.000.000 đồng (Một trăm 
ba mươi triệu đồng), quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Điểm a Khoản 1 Điều 20 
Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.  
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Lành Văn Lâm là người đại diện theo pháp luật của Công 
ty cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng để chấp hành (Sở Tài nguyên 
và Môi trường có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Lành Văn 
Lâm và giám sát việc thực hiện nộp tiền phạt tại Điều 1 của Quyết định này). 

Công ty cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng phải nghiêm 
chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn quy định mà Công ty 
cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng không tự nguyện chấp hành thì 
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Công ty cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng phải nộp tiền 
phạt tại Điều 1 Quyết định này vào tài khoản số 7111 - Thu ngân sách nhà nước 
tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: Số 37, đường Nguyễn Thái Học, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

Công ty cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng có quyền khiếu 
nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định. 

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt. 

3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và thủ trưởng các cơ 
quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TN&MT, TP;   
- UBND huyện Văn Lãng;  
- C,PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KTTH, KTN, TH 
- Lưu: VT. KTN (NNT) 

 CHỦ TỊCH 
  

 
 
 
 
 

 Phạm Ngọc Thưởng
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