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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đình chỉ hoạt động xưởng sơ chế, tẩy rửa lòng lợn  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát,  

địa chỉ tại thôn Nà Mằn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
 

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

 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

 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 môi trường; 

 Căn cứ Nghị định số 97/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

 Căn cứ Biên bản làm việc ngày 07/5/2018 v/v kiểm tra hiện trường khu 
chế biến, tẩy rửa lòng lợn tại bãi đỗ xe của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương 
mại Thanh Phát, tại thôn Nà Mằn, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Tràng Định, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Đình chỉ dừng ngay mọi hoạt động xưởng sơ chế, tẩy rửa lòng lợn 
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát, tại thôn Nà Mằn, xã 
Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Giao Đồn Biên Phòng Bình Nghi chủ trì phối hợp với UBND xã Đào 
Viên kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động xưởng sơ chế, tẩy rửa 
lòng lợn và việc chấp hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh 
Phát.  

 Trực tiếp tổ chức kiểm tra, xem xét các thủ tục xuất, nhập cảnh đối với 
người lao động nước ngoài tại Công ty theo Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật 
Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; nếu phát hiện không 
đảm bảo quy định pháp luật thì trục xuất ra khỏi địa bàn. 

 2. Giao Phòng Tài nguyên Môi trường huyện thường xuyên thông tin trao 
đổi với Đồn Biên phòng Bình Nghi, UBND xã Đào Viên nắm bắt tình hình hoạt 
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động xưởng sơ chế, tẩy rửa lòng lợn của Công ty; báo cáo đề xuất kịp thời về Ủy 
ban nhân dân huyện nếu vi phạm kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật hiện 
hành.  

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và 
Môi trường, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Nghi, Chủ tịch UBND xã Đào 
viên và Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; (b/c) 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Phó Văn phòng HĐND - UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử của huyện; 
- Lưu Văn thư.  

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Đỗ Đức Thịnh 
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