
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-XPHC           Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính  

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ); Nghị định số 

37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ 

yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy 

định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển; 

Căn cứ Quyết định số 5472/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; văn bản số 

833/UBND-KSTTHCNC ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc gia 

hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn 

số 10925/STNMT-TTr ngày 12/12/2022 và Công văn số 145/STNMT-TTr 

ngày 06/01/2023, có Biên bản vi phạm hành chính số 48/BB-VPHC ngày 

02/12/2022 và hồ sơ có liên quan gửi kèm; ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Công văn số 2494/STP-BTTP ngày 27/12/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần xi măng Công Thanh 

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Mã số doanh nghiệp: 0304186356 

Người đại diện theo pháp luật: bà Nguyễn Thị Hoàng Thi 

Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Công Thanh. 
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2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng khu vực biển khi 

chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.  

Cụ thể: Công ty cổ phần xi măng Công Thanh đã đổ đất đắp đê bao quanh 

khu vực biển có diện tích khoảng 6,2 ha tại xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn khi 

không có quyết định giao khu vực biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hành vi vi phạm được lập Biên bản ngày 22/8/2022 và xác minh làm rõ tại Biên 

bản kiểm tra ngày 27/10/2022 của liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Công an tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, 

UBND thị xã Nghi Sơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

3. Quy định tại: Điểm e, Khoản 2, Điều 7 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP 

ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định 

cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Khoản 19, Điều 3 Nghị 

định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ). Khung phạt đối với tổ chức 

từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng (Theo Khoản 2, Điều 3 Nghị định 

số 162/2013/NĐ-CP của Chính phủ). 

4. Tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi. 

5. Tình tiết tăng nặng: 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, mức phạt: 210.000.000 đồng (Hai  

trăm mười triệu đồng). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty cổ phần xi măng Công 

Thanh phải: 

- Thực hiện các biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu vực 

biển đã đổ đất đắp đê. 

- Nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm: Không 

(vì đơn vị mới san lấp, chưa xây dựng công trình và chưa có thu lợi bất hợp 

pháp). 

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty cổ 

phần xi măng Công Thanh chi trả. 

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 bà Nguyễn Thị Hoàng Thi là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 

xi măng Công Thanh để chấp hành.   
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Công ty cổ phần xi măng Công Thanh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần xi măng Công Thanh  

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

a) Công ty cổ phần xi măng Công Thanh phải nộp tiền phạt tại Điều 1 

Quyết định này vào tài khoản thu ngân sách nhà nước (số 7111), mã chương 426 

của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, tiểu mục 4278, mã cơ quan thu 

1014711 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn 10 ngày mà Công ty cổ 

phần xi măng Công Thanh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi 

hành theo quy định của pháp luật.  

b) Công ty cổ phần xi măng Công Thanh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện 

đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.  

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho UBND thị xã Nghi Sơn để phối hợp thực hiện. 

4. Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường giao Quyết định này cho Công ty 

cổ phần xi măng Công Thanh và tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy 

định của pháp luật. 

5. Gửi cho Văn phòng UBND tỉnh để công khai trên Cổng thông tin điện 

tử của UBND tỉnh theo quy định tại Khoản 1, Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính năm 2012./.  

Nơi nhận:                                                                     

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (04 bản); 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các 

khu công nghiệp tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHCNC.   

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Đức Giang 
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