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Số:         /STNMT-TTra 
V/v công khai xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày        tháng 01 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

- Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất; 

- Thanh tra. 

 

Thực hiện quy định tại Điều 18 của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 

23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Xử lý vi phạm hành chính; Giám đốc Sở đề nghị Thủ trưởng các đơn vị: 

Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất; Thanh tra thực hiện các công 

việc sau: 

1. Trung tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất có trách nhiệm đăng 

tải lên trang thông tin điện tử của Sở để công bố công khai theo quy định các nội 

dung xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 Công ty do Chánh Thanh tra Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường; cụ thể: 

- Quyết định số 83/QĐ-XPHC ngày 29/12/2021 xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH đầu tư và thương 

mại An Lành. 

- Quyết định số 84/QĐ-XPHC ngày 29/12/2021 xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với Công ty TNHH Quốc tế KAM 

FUNG Việt Nam. 

- Quyết định số 02/QĐ-XPHC ngày 10/01/2022 xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Sông Đà - Hà 

Nội. 

2. Thanh tra có trách nhiệm cung cấp thông tin công bố công khai cho Trung 

tâm Thông tin, Dữ liệu và Phát triển quỹ đất để đăng tải lên trang điện tử thông 

tin của Sở theo quy định. 

Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Hoàng Trọng Nghĩa 

 



 

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ CÔNG KHAI 

 

1. Đối với Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành 

Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành; Địa chỉ trị sở chính: Lô 52, 

53, 54 đường N3 Cụm công nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định; đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính xả nước thải vào 

hệ thống thu gom, xử lý tập trung của Cụm công nghiệp vượt tiêu chuẩn quy định 

có chứa một trong các thông số môi trường (chọn thông số vượt cao nhất) vượt 

tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

Cụm công nghiệp. Cụ thể: thông số BOD5(200C) vượt QCVN 40:2011/BTNMT 

(cột B) 1,6 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 40 m3/ngày (24 giờ) đến 

dưới 60 m3/ngày (24 giờ). 

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 11 Điều 1 của 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. 

Ngày 29/12/2021, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra 

Quyết định số 83/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH 

đầu tư và thương mại An Lành bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 15.000.000 

đồng. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: yêu cầu Công ty TNHH đầu tư và thương 

mại An Lành phải thực hiện cải tạo ngay hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo xử 

lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi đấu nối vào hệ thống cống thu 

hgom nước thải cảu Cụm công nghiệp An Xá; đồng thời, báo cáo kết quả đã khắc 

phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ban hành Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên. 

2. Đối với Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam 

Công ty TNHH Quốc tế KAM FUNG Việt Nam; địa chỉ trị sở chính: Cụm 

công nghiệp Thịnh Lâm, thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; đã 

thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Khai thác, sử dụng tài nguyên nước không 

có giấy phép theo quy định. Cụ thể: Khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Cụm 

công nghiệp Thịnh Lâm, thị trấn Quất lâm, huyện Giao Thủy. Thời gian bắt đầu 

khai thác từ tháng 4/2021 với số lượng 02 giếng; tầng chứa nước pleistocen; lưu 

lượng khoảng 42-45 m3/ngày đêm nhưng không có giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất. 

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 của Nghị định 

số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

Ngày 29/12/2021, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra 

Quyết định số 84/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH 



Quốc tế KAM FUNG Việt Nam bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 

30.000.000 đồng. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: yêu cầu Công ty TNHH Quốc tế KAM 

FUNG Việt Nam phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm; đồng thời, liên hệ với Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định để được hướng dẫn lập thủ tục đề nghị 

khai thác, sử dụng nước dưới đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy 

định. 

3. Đối với Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội 

Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội; địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sông Đà, 

đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;  

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện không đúng, không 

đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (về thông số, vị trí, tần suất giám sát là 03 

tháng một lần) đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;  

Hành vi trên đã vi phạm Quy định tại: điểm c khoản 1 Điều 13a 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 được bổ sung tại khoản 12 

Điều 1 của Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ. 

Ngày 10/01/2022, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra 

Quyết định số 02/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ 

phần Sông Đà - Hà Nội bằng hình thức phạt tiền với mức phạt 25.000.000 đồng. 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty cổ phần Sông Đà - Hà Nội chấm dứt 

và khắc phục ngay hành vi vi phạm. 
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