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Số: 08 /QĐ-XPVPHC Lạng Sơn, ngày 08 tháng 3 năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

CHÁNH THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

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 04/BB-VPHC lập ngày 

01/3/2023; 

Căn cứ Công văn số 35/LSTC-KTTH ngày 02/3/2023 của Công ty Cổ 

phần Khu trung chuyển Lạng Sơn về việc giải trình nguyên nhân dự án Khu 

trung chuyện Lạng Sơn chậm tiến độ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. 

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

CỔ PHẦN KHU TRUNG CHUYỂN LẠNG SƠN. 

 Địa chỉ trụ sở chính: thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn, Việt Nam. 

 Mã số doanh nghiệp: 4900814129, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 

đầu ngày 11/10/2017, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 27/7/2021; nơi cấp: phòng 

Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

Số GCN đăng ký đầu tư: 6616875566, chứng nhận lần đầu ngày 

03/3/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ 01 ngày 18/10/2018; nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 Người đại diện theo pháp luật: Đặng Huy Thắng. Giới tính: Nam. 

          Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

 2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: không thực hiện theo đúng 

nội dung dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng 

Đăng – Lạng Sơn được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 03/3/2017, phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 và Công văn số 



260/UBND-KT ngày 09/3/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 6616875566 chứng nhận lần đầu ngày 

03/3/2017, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 18/10/2018; do Công ty cổ 

phần Khu trung chuyển Lạng Sơn là nhà đầu tư. 

 3. Quy định tại: Điểm a, khoản 2, Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP 

28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư: “2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau: 

a) Không thực hiện theo đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu 

tư, chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;”. 

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

 5. Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn 

đã chủ động báo cáo; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hành 

vi vi phạm hành chính, áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính.  

 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: 70.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn). 

 b) Hình thức xử phạt bổ sung: không áp dụng. 

 c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty Cổ phần Khu trung chuyển 

Lạng Sơn khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.  

 Những nội dung trực tiếp liên quan đến việc thực hiện biện pháp khắc 

phục hậu quả: không áp dụng. 

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

 Điều 3. Quyết định này được: 

 1. Giao cho ông Đặng Huy Thắng là người đại diện của Công ty Cổ phần 

Khu trung chuyển Lạng Sơn/tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này 

để chấp hành. 

 Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn có tên tại Điều 1 phải 

nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty 

Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị 

cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty 

Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt vào tài 

khoản số: 7111.2.1062636 của Sở Tài chính, tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng 

Sơn. Chương: 413, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mã nội dung kinh tế: 4299. Nơi nộp 

tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hoặc tại Kho bạc nhà nước 

tỉnh Lạng Sơn. 



 b) Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng 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 Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện. 

4. 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 biết và phối hợp thực 

hiện./. 

 

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 
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