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Lạng Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2018 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản  
đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp 

                     
 

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

Căn cứ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;  

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản số 84/BB-
VPHC lập ngày 08/02/2018, kết quả xác minh và các tài liệu kèm theo hồ sơ; 

Căn cứ Quyết định số 17a/QĐ-GQXP ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình 
số 25/TTr-UBND ngày 12/02/2018 và Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 04/4/2018;  

Tôi: Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã được 
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn giao quyền, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:  

1. Công ty TNHH Hòa Hiệp; 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 104 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; 

Mã số doanh nghiệp: 2900326537; đăng ký lần đầu ngày 22/3/1994, đăng 
ký thay đổi lần 10 ngày 08/9/2015; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; 

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Đình Hạnh;  

Giới tính: Nam; Chức danh: Giám đốc. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định về khai 
thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường sau khai thác đem sử 
dụng cho tổ chức, cá nhân; cho dự án, công trình khác. 

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 33/2017/NĐ-CP 
ngày 03/4/2017 của Chính phủ.   

4. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 120.000.000 đồng (Một 
trăm hai mươi triệu đồng chẵn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/4/2018. 
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Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Phạm Đình Hạnh là người đại diện theo pháp luật của 
Công ty TNHH Hòa Hiệp để chấp hành (Công an huyện Hữu Lũng có trách nhiệm 
nhận và giao Quyết định này cho ông Phạm Đình Hạnh). 

Công ty TNHH Hòa Hiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử 
phạt này. Nếu quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH Hòa Hiệp không tự 
nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Công ty TNHH Hòa Hiệp phải nộp số tiền phạt quy định tại Điều 1 Quyết 
định này vào Kho bạc Nhà nước huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 
10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.   

Công ty TNHH Hòa Hiệp 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 huyện Hữu Lũng để thu tiền phạt. 

3. Giao Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, Trưởng Công an huyện Hữu 
Lũng và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện./.   

                   
Nơi nhận:   
- Như điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: TN&MT, TP;   
- C,PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KTTH, NC, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Công Trưởng 
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