
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /QĐ-XPHC Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH   

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội,  

bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với  

Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 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 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC ngày 10/01/2023 

do Trưởng đoàn thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh lập và các tài liệu kèm theo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Tờ trình số 34/TTr-

BHXH ngày 12/01/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Vôi Công nghiệp Lạng Sơn.  

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lân Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, 

mã số doanh nghiệp: 4900809954 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp 

lần đầu ngày 08/6/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/4/2021.  

Người đại diện theo pháp luật: Trần Phi Hoàng; Giới tính: Nam. 
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Chức danh: Tổng Giám đốc. 

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính  

a) Hành vi vi phạm thứ nhất: chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo 

hiểm thất nghiệp. Áp dụng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 39 Nghị định số 

12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Cụ thể: tại thời điểm lập Biên bản vi phạm hành chính ngày 10/01/2023, 

tổng số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp Công ty TNHH Vôi 

Công nghiệp Lạng Sơn chậm đóng là 515.323.081 đồng. 

b) Hành vi vi phạm thứ hai: đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải 

đóng. Áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 80 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế. 

Cụ thể: tại thời điểm lập Biên bản vi phạm hành chính ngày 10/01/2023, 

số tiền phải đóng bảo hiểm y tế mà Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn 

đóng không đủ là 940.950 đồng. 

3. Các tình tiết tăng nặng: không áp dụng. 

4. Các tình tiết giảm nhẹ: không áp dụng. 

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Đối với hành vi vi phạm thứ nhất  

- Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, mức phạt 139.137.232 đồng (một 

trăm ba mươi chín triệu một trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi hai 

đồng), áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 6 và điểm a khoản 5 Điều 39 

Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: không quy định. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả:  

+ Buộc Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn phải đóng đủ số tiền 

bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà Công ty chậm đóng cho cơ 

quan bảo hiểm xã hội số tiền là 515.323.081 đồng. Áp dụng quy định tại điểm a 

khoản 10 Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ. 

+ Buộc Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn nộp khoản tiền lãi 

bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước 

liền kề tính trên số tiền, thời gian không đóng với số tiền là 65.354.048 đồng. 

Nếu Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn không thực hiện thì ngân 

hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản 

tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chậm đóng và khoản tiền lãi 

của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân 

hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ 
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quan bảo hiểm xã hội đối với hành vi vi phạm từ 30 ngày trở lên. Áp dụng quy 

định tại điểm b khoản 10 Điều 39 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 

17/01/2022 của Chính phủ. 

b) Đối với hành vi vi phạm thứ hai  

- Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, mức phạt 3.000.000 đồng (ba triệu 

đồng) áp dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 4 và điểm a khoản 3 Điều 80 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: không quy định. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 

+ Không áp dụng biện pháp: buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia 

bảo hiểm y tế bị thiệt hại theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 80 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. Lý do: tại thời điểm cơ quan 

có thẩm quyền phát hiện hành vi vi phạm của Công ty TNHH Vôi Công nghiệp 

Lạng Sơn không gây thiệt hại cho người lao động. 

+ Buộc nộp số lợi bất hợp pháp có được vào tài khoản thu của quỹ bảo 

hiểm y tế là 1.009.169 đồng (một triệu không trăm linh chín nghìn một trăm sáu 

mươi chín đồng), bao gồm số tiền đóng không đủ là 940.950 đồng và số tiền lãi 

là 68.219 đồng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 80 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.  

Tổng mức phạt tiền Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn đối với 

02 hành vi nêu trên là: 142.137.232 đồng (một trăm bốn mươi hai triệu một 

trăm ba mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi hai đồng). 

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

TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn chi trả. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Trần Phi Hoàng là người đại diện theo pháp luật của 

Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn để chấp hành (Bảo hiểm xã hội tỉnh 

có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Trần Phi Hoàng). 

Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành 

Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH Vôi 

Công nghiệp Lạng Sơn không tự nguyện chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành 

theo quy định của pháp luật. 

Công ty Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn phải nộp tiền phạt 

vào tài khoản số 3949.0.1057324.00000 của Bảo hiểm xã hội tỉnh mở tại Kho 

bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được 

Quyết định này. 

Công ty TNHH Vôi Công nghiệp Lạng Sơn có quyền khiếu nại hoặc khởi 

kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 
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2. Gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt. 

3. Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh để theo dõi, chỉ đạo tổ chức thực 

hiện; gửi cho Thủ trưởng các cơ quan liên quan để phối hợp tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, LĐTBXH, TC, TP; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng KG-VX;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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Quyết định đã được giao trực tiếp cho ......................................................... 

................................................................................................................................. 

vào hồi ....... giờ ....... phút, ngày ..../...../2023. 
 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

           (Ký, ghi rõ họ, tên)  
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