SO KH&DT TINH LANG SCN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
THANH TRA S(
Dc 1p - Ti1 do - Hinh phtIc
S& 31 /QD-XPVPHC

Lqng Scm, ngày 17 tháng 6 nàm 2021

QUYET D!NH
Xir phit vi phm hành chInh

C'án cii' Diu 57, Diu 68 Lut Xi't l vi phgm hành chInh;
Can th Nghj djnh so 50/2016/ND-CP ngày 01/6/2016 cia C?iInh phi quy
djnh ye xiphgt viphgm hành chInh trong linh vuv Ké hoach và Dáu tw,
Can ci kIt qua lcilm tra dr an Khách sgn, san golf Hoàng Dng — Lgng
So
Can th Biên ban vi phgrn hành chInh sO 06/BB-VPHC do Ba Linh Thj
Hiên, Chánh Thanh tra Sà Ké hogch và Ddu tu tinh Lgng Son lçIp ngày
9/6/202 1, tai Cong ty cO phán quOc té Lçing Scm, d/a chi try s& chinh: ThOn Na
Tam, xa Hoàng DOng, thành phO Lgng Scm, tinh Lçing Son;
Tôi: Linh Thj Hin, Chánh Thanh tra Sâ K hoach và Du tu tinh Lang
Scm,
QUYET D!NH:
Diu 1. Xir pht vi phm hành chInh di véd: Cong ty c phn quc t
Lang Scm
Giây chirng nhn dâu tu so: 141032000181, Chirng then dâu Ur lan dâu
ngày 23/12/2009, ncvi cap: Uy ban nhân dan tinh Lang Scm.
LTnhvirc hott dng: Xây drng và dua vào vn hành kinh doanh khách
san quôc tê 5 sao; san golf; khu vui chGi giiar tn và vui chéd có thuóng; xây
drng khu nhà , bit thçr, cira hang ban hoc cho thuê; khu tnmg bay cô vat, giOi
thiu và ban các san phâm van hóa ngh thut Vit Nam và các cong trInh phir
tror.
Dja chi trii sâ chInh: Thôn Na Tam, xã Hoàng Dng, thành ph Lang Scm,
tinh Long Scm;
Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: không thirc hin du tu dir an
Khách san, san golf Hoàng DOng - Lang Scm theo ñng Giây chüng nhn dang
k dâu tu cia thrcmc cap ye: tiên do thiic hin dij an.
Quy djnh tai dim a khoân 5 Diu 13 Nghj djnh s 50/2016/ND-CP
ngày 01/6/2016 cüa Chmnh phü quy djnh ye x1r pht vi pham hành chInh trong
linh virc kê hoach và dâu tu: KhOng thy'c hin hogt d5ng dáu tu' theo dthig n3i
dung trong hO so' dàng k) dáu tu' (dOi vó'i trw&ng hQp khOng thuçäc din cap Giáy

2
chi'mg nhn dàng k). dcu tw) hoc Gid'y ch&ng nhçn du tu, Giá'y chthig nhn
dáng kj dáu tu, Quyêt djnh chi
dáu tuv"
lruvng

* Bj áp diing hInh thüc xir pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau:
- HInh thüc xir pht hành chInh: Pht tin. Ci th: 3 5.000.000 dng (Ba
mwcli nàm triu a'ông chán).
- Bin pháp kh.c phiic hu qua: không.
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Dieu 2. Quyet dnh nay co hiçu 1irc thi hanh ke tu ngay ky.
Diu 3. Quy& djnh nay thrçic:
1. Gri cho Cong ty c ph.n quc t Lang San d chp hành Quyt djnh
xi:r phit.
Cong ty c ph.n quc t Lang San phãi nghiêrn chinh chp hành Quy&
djnh xir pht nay. Nêu không chap hành sê bj cuOng chê thi hành.
Cong ty c phn quc t Ltng San phãi np tin pht vào tài khoân tm
giü cüa S& Ké hoch và Dâu ti.r tinh Lang San
3949.0.1062378.00000 ti
Kho Bic nba nuâc tinh Lang San trong thii hn 10 ngày, kê tir ngày nhn thrçic
Quyêt djnh xi:r pht.
so:

Cong ty cô phân quc t Lang San có quyn khiu nii hoc khâi kin
hành chInh dôi vri Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Gui cho Kho Bac nhà nuc tinh Lang San d thu tin phtt.
3. Gui cho Trithng phông Däng k kinh doanh, Phông Quãn 1 du tu
ngoâi ngân sách Si Ké hoach vã Dâu tu tinh Lang San dê to chIrc thrc hin
Quyêt djnh nay.!.
Nci nhân:
- Nhii diêu 3;
- Lânh do Sâ (b/c);
- VP Sâ;
- Liu: VT, TTr.

