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Lgng San, ngày 27 tháng 4 nãm 2021

QUYET D!NH
Xtr phit vi phm hành chInh

Can ci Diu 57, Diu 68 Lu4t Xzr l vi phgm hành chInh;
Can th Nghj djnh so' 50/2016/ND-C'P ngày 01/6/2016 cüa GhInh p1n quy
djnh ye xztphgt viphgm hành chInh trong linh vuc Ké hogch và Dáu tzr,
Can cá' ke't qua kié'm tra d4t an du tic. Trung tam dào tgo và sat hgch lái
xe mO tO và dào tgo lái xe mO tO hgng B], B2;
Can c& Biên ban vi phgrn hành chinh so' 03/BB- VPHC do bà Linh Thj
Hiên, Chánh Thanh tra SO' Ké hogch và Dáu tu' tinh Lgng San lçp ngày
2 6/4/2021, tai SO' Ké hoach và Dáu tu', dia chi try sà chInh: SO 2, dithng Hoàng
Van Thu, phu'&ng Chi Lang, thành phO Lgng San, tinh Lgng San;
Tôi: Linh Thj Hin, Chánh Thanh tra Si Ké hoach và Du tu tinh Lang
Scn,
QUYET DNH:
Diu 1. Xir pht vipham hành chInh di vi: Cong ty TNHH Djch vi tu
vn Minh Long.
Giy chirng nhn däng k doanh nghip s: 2300889023 Ngày cp:
03/06/2015; nai cap: Phông Däng k kinh doanh, S Kê hoach và Dâu tu tinh
Lang Scm.
Linh virc hoat dng: Djch vii h trg giáo diic; Hoat dng chuyên mon
khoa hc và cong ngh khác chua duçmc phân vào dâu; Cung irng và quãn 1
nguôn lao dng; Vn tãi hành khách dung b khác; Dào tao scm cap; Trông cay
an qua, trông cay hang näm khác; Trông trçt, chän nuôi hn hp...
Dia chi tri1 si chInh: Thôn Ban Da, xã BInh Phüc, huyn Van Quan, tinh
LngScmn.
Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: triên khai thirc hin dii an
Trung tam dào to và sat hach lái xe mô to và dào tao lái xe mô to hang B 1, B2
khi chua duçmc cap Giây chCrng nhn dâu tu, Giây chirng nhn dàng k dâu tu,
Quyêt djnh chü trucmng dâu Ui.
Quy dinh tai khoãn 7 Diêu 13 Nghj djnh so 50/2016/ND-CP ngày 01
tháng 6 näm 2016 cüa ChInh phü quy djrih ye th phat vi phm hàrìh chInh trong
lTnh vuc Kê hoach và Dâu Ui.
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* Bj áp ding hInh thüc xi:r pht, bin pháp kh.c phic h.0 qua thu sau:
- HInhtht'rc xir pht hành chInh: Pht tiên. Ci th: 70.000.000 dng (Bay
mwcli triu dông chán).
- Bin pháp khc phic hu qua: không.
Diu 2. Quyt djth nay có hiu 1irc thi hành k ti'r ngày k.
Diu 3. Quyt djnh nay ducic:
1. Gj cho Cong ty TNHH Djch vii tu v.n Minh Long d chp hành
Quyét djnh xü pht.
Cong ty TNHI-I Djch vi tu vn Minh Long phãi nghiêm chinh chap hành
Quyêt dnh xi:r pht nay. Nêu không chap hành sê bj cuOng chê thi hành.
Cong ty TNT-Il-I Djch vii ti.r vn Minh Long phâi np tin pht vao tài
khoãn tm gi€ cüa Sâ Kê hoch và Dâu tu tinh Lang Son so:
3949.0.1062378.00000 ti Kho Bc nhà nuóc tinh Lang Son trong thai hn 10
ngày, kê tr ngày nhn duçic Quyêt djnh xi:r pht.
COng ty TNHH Djch vi1 tu vn Minh Long có quyn khiu ni hoc khi
kin hành chInh dôi vOi Quyêt djnh nay theo quy djth cüa pháp 1ut.
2. Gui cho Kho Btc nhà rnthc tith Lang Scm d thu tin pht.
3. G:rj cho Tru&ng phông Däng k kinh doath, Phông Quàn 1 du ti.r
ngoài ngân sách S Kê hoach và Dâu tu tinh Lang Son dê to chüc thirc hin
Quyêt djnh nay.!.
Noi n/:in:
- Nhix diêu 3;
- Lânh dao Si (b/c);
- VP Sâ;
- Luu: VT, TTr.
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