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QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính 

 
 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế 

biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu 

xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát 

triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Nghị định số 21/2020 

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 

của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 16/BB-VPHC lập ngày 29/9/2021 

của Thanh tra Sở Xây dựng; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3026/TTr-SXD ngày    

04/10/2021; ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 953/STP-XDKT&TDTHPL 

ngày 20/10/2021; 

Tôi: Đặng Ngọc Sơn; 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty TNHH Khánh Giang; 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121, đường Quang Trung, phường Nam Hồng, thị 

xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Mã số doanh nghiệp: 3000429958; 

- Người đại diện theo pháp luật: Đậu Tiến Sỹ; Giới tính: Nam; 

- Chức vụ: Giám đốc Công ty. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình không 

phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. 

3. Quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 

ngày 27/11/2017 của Chính phủ. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng lớn 

được quy định tại điểm l, khoản 1, Điều 10, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2012. 
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5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, số tiền cụ thể 120.000.000 đồng (Một 

trăm hai mươi triệu đồng) 

b) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc Công ty TNHH Khánh Giang 

tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch được 

duyệt. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty 

TNHH Khánh Giang chịu trách nhiệm chi trả. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Gửi cho ông Đậu Tiến Sỹ, là người đại diện theo pháp luật của Công ty 

TNHH Khánh Giang để chấp hành Quyết định xử phạt. 

Công ty TNHH Khánh Giang phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử 

phạt này; nộp tiền phạt vào tài khoản số 7111, mã chương 016, mục 4250, tiểu 

mục 4281 tại Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

được Quyết định xử phạt. Quá thời hạn nêu trên nếu Công ty TNHH Khánh Giang 

không chấp hành sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và phải chịu các chi phí 

cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, Công ty TNHH Khánh Giang phải gửi 

chứng từ nộp phạt về Thanh tra Sở Xây dựng, địa chỉ số 14, đường Võ Liêm Sơn, 

phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. 

Công ty TNHH Khánh Giang có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính 

đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.  

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Sở Xây dựng để giao quyết định xử phạt cho Công ty TNHH 

Khánh Giang, thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo thu đủ số tiền phạt 

đối với tổ chức bị xử phạt quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

4. Gửi cho UBND huyện Đức Thọ, UBND xã An Dũng để theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát, yêu cầu Công ty TNHH Khánh Giang thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm Công báo - Tin học; 

- Lưu: VT, NL, XD. 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Đặng Ngọc Sơn 
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