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S& ,16 /QD-XPVPHC Lgng Scm, ngay2 tháng 4 nàm 2021 

QUYET DNH 
Xtr pht vi phm hành chInh 

Can ci Diêu 57, Diéu 68 Luát Xi'r lj vi phgm hành chinh; 

('an c& Nghj dlnh  s 50/2016/ND-CP ngày 01/6/2016 cia ChInh phz quy 
djnh ye xü'phxt viphQm hành chInh trong flnh vrc Ké hogch và Dáu tw, 

Can c& ké't qua kim tra dt an dcu tu: Xtthng ché' bkn go My Dream; 

('an ci Biên ban vi phgm hành chInh só 02/BB- VPHC do óng Nguyen 
Hiéu, chuyên viên Phc3ng Quán l dáu ttt cong S& Ké hoach và Dáu tu tinh Lang 
Son 1p  ngày 15/4/2021, tai S& Ké hoach vâ Dáu tu, dia chi try sà chInh. SO 2, 
dw&ng Hoàng Van Thy, phithng Chi LOng, thOnh phó Lqng Son, tinh Lang Son; 

Tôi: Linh Thj Hin, Chánh Thanh tra Sâ Kê hoach  và Dâu ti.r tinh Lang 
San, 

QUYET DINH: 

S '. '. 
Dieu 1-.. Xr pht vi phm hanh chinh doi vcii: Cong ty TNI-H-I 

MY. DREAM. 

Giy cht'rng nhn dang k doanh nghip s6: 4900831999 Ngày c.p: 
20/7/2018; ncii cap: Phông Däng k kinh doanh, Sâ Kê hoch và Dâu tix tinh 
Lang San 

LTnh vrc hoat dng: San xut g dan, g 1ng, van ép và van móng khác; 
Cixa, xê, bào g và báo quán go; Chê biên và bão quán rau qua; San xuât thirc 
phâm khác chi.ra dugc phân vào dâu; San xuât do uOng không con, nuâc khoáng; 
Ban buOn thrc phm; ..... 

Da chi tri sO chInh: Dôc 79, thôn Ben Lng, Xã Minh Son, Huyn H&u 
Lung, Tinh Lang Scm. 

Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: kl'iông thirc hin dAu ttx dir an 
Xung ché biên g My Dream theo dung Chü truang dâu tu Va Giây chung 
nhn dang k,2 dâu tu d duqc cap ye: Qui mô dâu tu. 

Quy djnh tai  dim a khon 5 Diêu 13 Nghj djnh so 50/2016/ND-CP ngây 
01 tháng 6 nãm 2016 cüa ChInh phü quy dnh ye xu pht vi phm hành chInh 
trong lTnh vrc Ké hoch và Dâu tu. 

* Bj áp diving hmnh thüc xr pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 



Ncrinhn: 
- Nh.r diêu 3; 
- Lãnh dao Sâ (b/c); 
- VP So; 
- Luu: VT, TTr. 

Linh Thi Hien 
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- HInh thüc xà phat hãnh chInh: Phat tin. Cu th& 3 5.000.000 dng (Ba 
nU rj na/n triu dóng chän). 

- Bin pháp khc phiic hu qua: không. 

Diu 2. Quy& djih nay có hiêu 1irc thi hành k tir ngày k. 

Diu 3. Quyt djnh nay &rcic: 

1. Gri cho Cong ty 1'NHH MY.DREAM d chip hành Quyt djnh xü 
pht. 

Cong ty TNHH MY.DREAM phái nghiêm chinh chip hành Quyt djnh 
xfi pht nay. Nêu không chap hành së bj cung ché thi hành. 

Cong ty TNHH MY.DREAM phái np tiM pht vão tài khoãn t?m  gilt 
cUa Sr Ké hoach và Dâu tu tinh Lang Scm so: 3949.0.1062378.00000 tai  Kho 

Bac nhà nuâc tinh Lang San trong thai han  10 ngày, kê tr ngày nh.n thrçc 
Quyêt djnh xü pht. 

Cong ty TNT-IH MY.DREAM có quyM khi&i nai  hoc khâi kin hành 
chInh dôi vci Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gcri cho Kho Bac  nhà nuóc tinh Lang San d thu tiM phat. 

3. Gtri cho Trtràng phàng Dàng k kinh doanh, Phông Quâri 1 du tix 

ngoài ngân sách Sâ Kê hoach và Dâu tu tinh Lng Son dé to chirc thirTC hin 
Quyêt djnh nay.!. 
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