sO KH&DT TiNH LiNG SON CQNG bA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH TRA So
Dc Ip - Tir do - Hnh phác
S6: ZO /QD-XPVPHC

Lang Son, ngày 05 tháng 5 nám 2021

QUYET D4NH
Xu phit vi phim hành chInh

C'án c Diu 57, Dku 68 Lut Xz l viphgm hành chInh;
àn cü Nghi djnh s 50/2016/ND-CP ngày 01/6/2016 cia chInh pith quy
djnh ye x&phçu viphqm hành chInh trong lrnh vrc Kê hogch và Ddu tw;
Can c& Biên ban vi phm hành chInh sd 03/BB-VPHC do ông Lê Tudn
Hthi, Chuyên viên phông Quán 1$' Dáu tw ngoài ngán sách Sà Ké hoach và Dáu
tu- tinh Lang Son 4pngày 23 tháng 4 nám 2021, tai S& Kê hogch và Dáu tic, dia
chi tru so chInh: So 2, du-Ong Hoàng Van Thy, phu-Ong Ciii Lang, thành phO
Lqng Son, tinh Lang San;
Can cá KIt qua kilm tra và Biên ban lam vic gifra Doàn kilm tra Dt an
Nhà may san xuát viên nén mIrn cu-a lap ngày 23 tháng 4 nám 2021, tqi SO Ké
hoQch và Dáu tic, dia chi try sO chInh. SO 2, dw&ng Hoàng Van Thy, phzthng Ciii
Lang, thành phO Lgng Son, tinh Lczng Son;
Tôi: Linh Thj Hin, Chánh Thanh tra Sâ K hotch và Du tu tinh Lang
Syn,
QUYET DNH:
Diu 1. Xtr pht vi phm hãnh chInh dôi vâi: Cong ty Co phân San xuãt
Thung mai Du ttr Lam Anh.
Giy chcrng nh.n dAng k' doanh nghip s 4900829291, do Phèng DAng
k kinh doanh Sã Ké hoach và Dâu tt.r tinh Ltng Sorn cap ngày 08/06/2018.
Linh vlrc hot ding: Khai thác lam san khác trir g; Trng thng, chäm soc
rfrng và uom giông cay lam nghip; Khai thác go; San xuât go dan, go 1ng, van
ép và van mông khac; Cixa, xê, bào go và bão quân go; San xuât do go xây
dimg; San xuât san phârn khác tl'rg; san xuât san phâm tir tre, nüa, rorm, rt Va
vt lieu têt ben, Chi tiêt: San xuât vién nén nguyen 1iu, bm dam go tü phê
phâm nông lam nghip; Ban buôn v.t 1iu, thiêt bj lap dt khác trong xây dirng,
Chi tiêt: Ban buôn tre, nüa, go cay và g chê biên; Bánbuôn xi mäng; Ban buOn
tInh xây drng; Ban buôn son, vécni; Ban buôn gch op lát và thiêt bj v sinh;
Ban buôn do ngU kim; Ban buOn vat 1iu, thiêt bj lap dt khác trong xây dirng;
Ban buôn nông, lam san nguyen 1iu (tth gO, tre, rnra) và dng vt song;....
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Dja chi tri s& chInh: Thôn G& Me, Xâ Dng Tan, Huyn HCtu LUng,
Tinh Lang Sm, Vit Nam.
Dâ thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Không thrc hin du tu dir an
Nha may san xuât viên nén mün cua theo dung Quyêt djnh chü tnrcing du tu và
Giãy chirng nhn däng k dau ti.r dã ducic cap v& quy mô dAu tir.
Quy djnh tai dim a khoân 5 Diu 13 Nghj djnh s 50/20161ND-CP ngày
01 tháng 6 nAm 2016 cüa ChInh phü quy djnh
x& phat vi pham hành chInh
trong lrnh vrc Kê hoach vâ Dâu tu.
ye

* Bi áp dicing hInh thüc xir pht, bin pháp khc phic h.0 qua thu sau:
- HInhthüc xü pht hành chInh: Phat tin. Cu th: 35.000.000 dng (Ba
mwcri triêu dông chán).
- Bin pháp khäc phiic hu qua: không.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tr ngày k.
Diu 3. Quyt djnh nay &rcic:
1. Gri cho Cong ty C phn San xut Thucrng mai Eu tu Lam Anh d
chp hành Quyêt djnh xCr pht.
xut Thucmg mai Du tix Lam Anh phâi nghiêrn
Cong ty C phn
chinh chip hành Quyt djnh xü pht nay. Nêu không chap hành sê bj cuô?ng chê
thi hành.
San

Cong ty C phn San xut Thi.rcing mai Du ttr Lam Anh phái np tin
phat vào tài khoán tam gi& cüa Sâ Ké hoach và Dâu tu tinh Lang San
3949.0.1062378.00000 tai Kho Bac nhâ nuàc tinh Lang Scm trong thai han 10
ngày, kê tr ngây nhn duçmc Quyet djnh xü phat.
so:

xut Tht.rcmg mai Du tu Lam Anh có quyn khi&i nai
Cong ty C phn
hoc khài kin hành chinh dôi vâi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
San

2. Giri cho Kho Bac nhà ni.rOc tinh Lang San d thu tin phat.
3. Gui cho Tri.rông phOng Dãng k kinh doanh, Phông Quãn 1 du tu
ngoài ngãn sách Sâ K hoach và Dâu tu tinh Long Scm dê to chüc thirc hin
Quyêt djnh nay.!.
NoinhIn:
-Nhudiêu3;
- Lãnh do Sâ (b/c);
- VP S&;
- Ltru: VT, TTr.
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