
Mẫu quyết định số 02

CÔNG AN HUYỆN NAM SÁCH
CÔNG AN XÃ NAM CHÍNH

Số:        /QĐ-XPVPHC

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

                      Nam Chính, ngày 10 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CHỦ TỊCH XÃ NAM CHÍNH

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 78, Điều 85  Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa 
đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 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 02/BB-VPHC lập ngày 06/01/2023; 
Căn cứ kết quả vụ việc, xác minh, làm rõ và các tài liệu có trong hồ sơ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 
1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông có tên sau đây:
Ông Vũ Xuân Tới. Giới tính: Nam.
Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1984. Quốc tịch: Việt Nam.
Nghề nghiệp: Cơ khí.
Nơi ở hiện tại: thôn An Thượng, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương.
Số CCCD: 030084023877. Ngày cấp: 12/08/2021. Nơi cấp: Cục cảnh sát.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:
Thải, bỏ rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, trái quy định về bảo 

vệ môi trường
3. Quy định tại: Điểm c, Khoản 2, Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07 

tháng 07 năm 2022 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường; cụ thể:

Ngày 06/12/2022 Công an xã Nam Chính phát hiện ông Vũ Xuân Tới thải, bỏ 
rác thải gồm: Nilon thải, rau củ, hoa cưới hỏng… tại khu vực Bờ Đó thôn Bịch Đông, xã 
Nam Chính không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường nơi công cộng.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm lần đầu, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả.
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: Phạt tiền: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng);



b) Hình thức phạt bổ sung: Không 
c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Toàn bộ chất thải phải được thu gom, triệt để 

đưa đi xử lý đúng nơi quy định.
Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 7 ngày, kể từ ngày nhận được 

Quyết định này.
Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Vũ Xuân Tới bị 

xử phạt có tên tại Điều này chi trả.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2023.
Điều 3: Quyết định này được:
1. Giao cho Ông Vũ Xuân Tới là người bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định 

này để chấp hành.
Ông Vũ Xuân Tới phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá 

thời hạn mà ông Vũ Xuân Tới không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành 
theo quy định của pháp luật.

a) Ông Vũ Xuân Tới phải nộp tiền tại Kho bạc nhà nước Nam Sách; Địa chỉ: thị 
trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận được Quyết định này.

Hoặc Ông Vũ Xuân Tới nộp tiền phạt tại chỗ cho người đã ra quyết định xử phạt 
theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính.

b) Ông Vũ Xuân Tới 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 Nam Sách để thu tiền phạt.
3. Giao cho Công an xã Nam Chính để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu hồ sơ;VP.

CHỦ TỊCH 

                          Trần Văn Xuyến
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