
sO KH&DT TINH LANG SON CONG HOA XA HO!  CHJ NGHiA VIT NAM 
THANH TRA S€1 Dôc Ip - Tur do - Hnh phtic 

S: 4W /QD-XPVPHC Lgng Scm, ngàylg tháng 4 nàm 2021 

QUYET D!NH 
Xu' phit vi phm hành chinh 

Can c&Diu 57, Diu 68 LuçtXzr 1j viphgm hành chInh, 

Can ct Nghj djnh s 50/2016/ND-C'P ngày 01/6/2016 ca ChInh phz quy 
djnh ye xtphgt viphgm hành chInh trong linh vu'c Kê hoach và £)âu tir, 

Can c& Biên ban vi phim hành chInh so' 01/BB- VPHC do bà Linh Thf 
Hiên, Ghánh Thanh tra Sà Ké hogch và Dáu tu' tinh Lgng San 1p  ngày 08 tháng 
4 nãm 2021, tai Sà Kê hoach và Dáu tu, dja chi try sà chInh: SO 2, dir&ng 
Hoàng Van Thy, phtràng ('hi Lang, thành phO Lgng San, tinh Lçing Son, 

Can c& kit qua kiim tra dy' an du tu': Xu'ó'ng san xudt bInh xji' con triing 
và ngp, chiêt k/il dáu mó hóa lOng (LPG) Trir&ng An; 

Tôi: Linh Th Hin, Chánh Thanh tra Sâ K hoch và Du ti.r tinh Ling 
Syn, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xir phtt vi phtm hành chInh di vâi: Cong ty C phn san xut và 
thiio'ng mi Tnring An Lang Son. 

Giãy chirng nh.n däng k,2 doanh nghip s 4900231173, do Phông Däng 
k kinh doanh Sâ Kê hoach và Dâu tu tinh Lang Son cap ngày 14/6/2005. 

LTnh vrc hoat dng: Hoat  dng th thao khác; Ban buôn thit bj và linh 
kin din tü, vin thông; Ban buôn do dung khac cho gia dInh (tth duc phâm); 
Kinh doanh bat dng san, quyên sir  diing dat thuc chü s& hüu, chü si:r d%rng 
hoc di thuê, Chi tiêt: Cho thuê van phông, kho bäi, nhà xu&ng; San xuât thuôc 
tth sâu và san phâm hoá chat khác dung trong nông nghip, Chi tiêt: San xuât 
chê phâm diet  con trüng; Ban buôn chuyên doanh khác chua di.rçic phân vào dâu, 
Chi tiêt: Ban buôn phân bón và hóa chat khác sir diing trong nông nghip; Ban 
buôn nhiên 1iu ran, lông, khi và các san phâm lien quan; ..... 

Dja chi tri sO' chInh: Km4 quc 1 4B, thôn P0 Tang, Xã Hçip Thành, 
Huyn Gao Lc, Tinh Lang Son, Via Nam. 

Dâ thirc hin hành vi vi pham hành chInh: trin khai thirc hin dir an d.0 
tu Xu&ng san xuât bInh xjt con trOng và nap, chiêt khI dâu mO boa lông (LPG) 
Tru&ng An khOng dung tiên d tai  Quyêt djnh chO truong dâu ti.r và Giây chüng 
nhn däng k dâu tu. 
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Linh Thi Hien 
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Quy djnh tai  dim a khoân 5 Diu 13 Nghj djnh s 50/2016/ND-CP ngày 
01 tháng 6 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh ye xr pht vi phm hành chInh 
trong linh virc Kê hoach  vã Dâu tu. 

* Bj áp ding hInh thirc xi:r pht, bin pháp kh.c phiic hu qua nhi.r sau: 

- HInh thüc xü phat hành chInh: Phat tin. Ci th: 3 5.000.000 dng (Ba 
mu/i nãm triu a'óng chán). 

- Bin pháp khc phiic hu qua: không. 
A S S Dieu 2. Quyet dnh nay co hieu hrc thi hanh ke tu ngay ky. 

Diu 3. Quyt djnh nay diiçic: 

1. Gui cho Cong ty Co phAn san xut và thuang mai  Tnrng An Lang San 
dê chap hành Quyêt djnh xCr phat. 

Cong ty C phn san xut và thucmg mai  Tnr&ng An Lang San phãi 
nghiêm chinh chap hành Quyêt djnh xir pht nay. Nêu không chap hành s bj 
cuOng chê thi hành. 

Cong ty Co phn san xu.t và thi.rang mai  Trueing An Lang San phãi np 
tiên pht vào tâi khoán tam  giü cüa Si Ké hoach và Dâu tii tinh Lang San so: 

3949.0.1062378.00000 tai  Kho  Bac  nhà nlxOc tinh Lang San trong thôi han  10 
ngây, ké tir ngày nh.n thrqc Quyôt djnh xir phat. 

Cong ty Co phn san xut và thuang mai  Truàng An Lang San có quyn 
khiêu nai  hoc khâi kin hành chInh dôi vri Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

2. Gui cho Kho Bac  nhà nuâc tinh Lang San d thu tin pht. 

3. G:j cho Tnr&ng phông Dàng k kinh doanh, Phông Quãn 1 ct.0 tu 
ngoài ngân sách Sâ Kê hoach và Dâu tu tinh Lang San dê tO chirc thrc hin 
Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhçmn: 
- Nhu diéu 3; 
- Lãnh dao So (b/c); 
- VP So; 
- Luu: VT, TTr. 
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