SỞ KH&ĐT TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH TRA SỞ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

__________________________________

Số: 30 /QĐ-XPVPHC

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
____________________

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 26/BB-VPHC do bà Đồng Thanh
Thư, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn lập ngày
25/4/2022, tại Trạm Kiểm soát liên ngành Bính Xá, địa chỉ: Xã Bính Xá, huyện
Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn;
Tôi: Đồng Thanh Thư, Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng
Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: Công ty TNHH Hải Sơn;
Mã số doanh nghiệp: 2400277426, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế
hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp, đăng ký lần đầu ngày 15/01/2001, đăng ký
thay đổi lần thứ 14 ngày 29/12/2016.
Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 2773/QĐ-UBND ngày
31/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
“Trồng rừng khu vực xã Bính Xá, huyện Đình Lập”. Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư số 7701662365 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp chứng nhận
lần đầu ngày 07/01/2020;
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Chế biến và
bảo quản rau quả; Trồng rừng, chăm sóc rừng, ươm giống cây lâm nghiệp….
Địa chỉ trụ sở chính: Số 22A, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang;
Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện theo đúng nội
dung (về tiến độ thực hiện dự án) tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư,
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định
số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
* Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
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- Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền. Cụ thể: 70.000.000 đồng (Bảy
mươi triệu đồng chẵn).
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo
tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ
trương đầu tư.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Gửi cho Công ty TNHH Hải Sơn để chấp hành Quyết định xử phạt.
Công ty TNHH Hải Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử
phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Công ty TNHH Hải Sơn phải nộp tiền phạt vào tài khoản tạm giữ của Sở
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn số: 3949.0.1062378.00000 tại Kho Bạc nhà
nước tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định
xử phạt.
Công ty TNHH Hải Sơn 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 tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Quản lý đầu tư
ngoài ngân sách Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn để tổ chức thực hiện
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- VP Sở (Đăng tải lên website của Sở);
- Lưu: VT, TTr.

CHÁNH THANH TRA

Đồng Thanh Thư

