
sO KH&DT TINH LLNG SON CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
THANH TRA sO' Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

S& cc1/ /QD-XPVPHC Lang Son, ngày 26 tháng 5 nàm 2021 

QUYET DNH 
Xtr phit vi phm hành chInh 

Can cii' Diu 57, Diu 68 Lu2t Xt'r 1j vi phçzm hành chInh, 

Can ci Nghj djnh so' 50/2016/ND-CT ngày 01/6/2016 cia ChInh phi quy 
d/nh ye xii phgt viphgm hành chInh trong linh vu'c Ké hoach và Dáu tw, 

Can cii kt quth kio'm tra dr an dcu titphát trién nOng nghip ko't hcip tham 
quan sinh thai; 

Can cii Biên ban vi phçm hành chInh so' 05/BB- VPHC do Ong Trcn Hang 
Diic, Phó Chánh Thanh tra Sà Kê hogch và Dáu tu' tinh Lgng So'n 4p ngày 
18/5/202 1, tai S& Ké hoach vâ Dáu tu', dja chi try th chinh. SO 2, du'ô'ng Hoàng 
Van Thy, phu'&ng Chi Lang, thành phO Lgng Son, tinh Lgng Son; 

Tôi: Linh Thj Hin, Chánh Thanh tra Sâ K hoch và Du tix tinh Ling 
Scm. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xr pht vi phm hành chInh d,i vói: Hçip tác xã San xut djch vii 
và thuong mi Kim Chôi. 

Giy chrng fihn dAng k Hçp tac xa, ma s 4900845825 dàng k lan dAu 
ngày 18/02/20 19, däng k thay dôi lan 02 ngây 09/9/2020; ncii cap: Phông Tài 
chInh — Kê hoch huyn Hru Lung. 

Linh virc hot dng: Trng rau, du cac 1oi và trng hoa, cay cânh; Nuôi 
trông thüy san ni dja; Hoat  dng djch v1J trông tr9t; Trông cay an qua; Trông 
trçt, chän nuôi hon hçip; Hoat  dng djch vçi lam nghip... 

Dja chi tri só chInh: Thôn Kim Chôi, xã Dng Tan, huyn Hthi Lung, 
tinh Lang Son. 

Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: trin khai thirc hin Du an dâu 
ttr phát triên nông nghip két hçp tham quan sinh thai khi chua ducic cap Giây 
chrng nhn dâu tu, Giây chi'rng nhn dãng k dâu tu, Quyêt djnh chü truclng dâu 
t1L 

Quy djnh ti khoân 7 Diu 13 Nghj djnh s 50/2016/ND-CP ngày 01 
tháng 6 närn 2016 cüa ChInh phü quy djnh ye xir pht vi phm hành chInh trong 
linh vuc Kê hoach và Dâu tix. 
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* BI áp diing hInh thrc xir pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 

- HInh thirc xir pht hãnh chInh: Phit tiM. Cu th: 70.000.000 dng (Bay 
mutri triçu dóng chán). 

- Bin pháp khc phic hu qua: không. 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tr ngãy k. 

Diu 3. Quy& djnh nay ducic: 

1. Gri cho Hçp tác xã San xu.t djch vii và thi.rang mi Kim Chôi d ch.p 
hành Quyêt djnh xt'r phit. 

Hcip tác xä San xut djch vii và thucmg mai  Kim Chôi phãi nghiêm chinh 
chap hành Quyêt djnh xr pht nay. Nêu không chap hành së bj cuO'ng chê thi 
hành. 

Hçrp tác xâ San xut djch vii và thucmg mi Kim Chôi phâi np tiM pht 
vào tài khoãn tm giU cña Sâ Kê hoach  và Dâu tu tinh Lang Son so: 
3949.0,1062378.00000 tti Kho Bc nhà ntióc tinh Lang Scm trong thii h?n  10 
ngày, kê tü ngây nhQn duc Quyet djnh xr pht. 

Hçp tác xâ San xut djch vi và thuong mi Kim Chôi có quyM khi&i nai 
hotc khâi kin hành chInh dôi v&i Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gri cho Kho Bac  nhâ nixc tinh Ling San dê thu tiM ph.t. 

3. Gui cho Tnr&ng phông Quân 1 dâu tu ngoài ngân sách Sâ K hoach và 
Dâu tir tinh Lang San dê to chrc thirc hin Quyet djnh nay.!. 

Noi nI:in: 
-Nhudiêu3; 
- Lânh do Si (b/c); 
-VPSè; 
- Lisu: VT, TTr, VVQ (dang tin). 

 

Linh Thi HiM 
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