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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực xây dựng 

đối với Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

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. 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC ngày 09/8/2021, Biên 

bản vi phạm hành chính số 09/BB-VPHC ngày 09/8/2021; Biên bản xác minh tình 

tiết vụ việc vi phạm hành chính số 07/BB-XM ngày 29/8/2021; Biên bản xác minh 

tình tiết vụ việc vi phạm hành chính số 08/BB-XM ngày 29/8/2021; Biên bản xác 

minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính số 09/BB-XM ngày 09/9/2021 và Biên 

bản xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính số 10/BB-XM  ngày 09/9/2021; 

các tài liệu kèm theo. 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình tại Tờ trình số 166/TTr-

UBND ngày 11/8/2021 về việc xem xét ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng; Báo cáo số 675/BC-UBND ngày 

01/10/2021 về Kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai và lĩnh vực xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long. 

Tôi: Hồ Tiến Thiệu, 

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long. 

Địa chỉ trụ sở chính: số 62 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Mã số doanh nghiệp: 4900403721. 
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Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 14221000019 ngày cấp 19/6/2013, 

chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 11/6/2014, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 

07/8/2017; nơi cấp: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

Người đại diện theo pháp luật: bà Vũ Thị Liên, Giới tính: nữ. 

Chức danh: Giám đốc. 

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:  

2.1. Hành vi vi phạm thứ nhất: lấn đất phi nông nghiệp tại khu vực nông 

thôn tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, 

cụ thể như sau: ngày 20/10/2015 Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long đã lấn ra 

ngoài ranh giới khu đất được cho thuê thuộc đất phi nông nghiệp với diện tích là 

3.984,2 m2 (0,398 ha) để xây dựng công trình sử dụng vào mục đích đất thương 

mại, dịch vụ. Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. 

a) Các tình tiết tăng nặng: không áp dụng. 

b) Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; 

tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm 

hành chính, áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012. 

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

- Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, mức phạt 80.000.000 đồng (Bằng chữ: 

tám mươi triệu đồng chẵn), áp dụng quy định khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012; điểm a khoản 1 Điều 6 và điểm c khoản 4 Điều 14 

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: không áp dụng. 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả:  

+ Biện pháp thứ nhất: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, áp dụng quy định tại điểm a khoản 7 Điều 

14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. 

+ Biện pháp thứ hai: buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện 

hành vi vi phạm là: 142.664.323,29 đồng (Bằng chữ: một trăm bốn mươi hai triệu, 

sáu trăm sáu mươi bốn nghìn, ba trăm hai mươi ba phẩy hai mươi chín đồng), áp 

dụng quy định tại điểm d khoản 7 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP. 

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày 

nhận được Quyết định này; mọi chi phí tổ chức thi hành khắc phục hậu quả do 

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long chi trả. 

2.2. Hành vi vi phạm thứ hai: tổ chức thi công xây dựng công trình không 

có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây 

dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc lập dự án đầu 

tư xây dựng, cụ thể: năm 2020, Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long hoàn thành 

xây dựng và đưa vào sử dụng hạng mục Nhà bốc xếp hàng hóa 3 (tại Lô đất CN.1, 

OCH.C, CXCV, CC.15, CVCV.10, CXCQ Quy hoạch chi tiết Khu vực cửa khẩu 
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Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình) không có Giấy phép xây dựng (nhà xây 

bằng khung thép tiền chế, mái lợp tôn, tường quây tôn, sân đổ bê tông, 01 tầng, 

chiều rộng: 55,0 m; chiều dài 31,5 m; chiều cao 8,8 m), tổng diện tích xây dựng 

1.732,5 m2. Quy định tại điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. 

a) Các tình tiết tăng nặng: không áp dụng. 

b) Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; 

tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm 

hành chính, áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012. 

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

- Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, mức phạt: 30.000.000 đồng (Bằng 

chữ: ba mươi triệu đồng chẵn), áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý 

vi phạm hành chính năm 2012; điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP. 

- Hình thức xử phạt bổ sung: không áp dụng. 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tháo dỡ công trình, phần công 

trình xây dựng vi phạm, áp dụng quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Nghị định 

số 139/2017/NĐ-CP.  

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày 

nhận được Quyết định này; mọi chi phí tổ chức thi hành khắc phục hậu quả do 

Công ty TNHH xây dựng Vĩnh Long chi trả. 

2.3. Hành vi vi phạm thứ ba: xây dựng công trình không phù hợp với quy 

hoạch xây dựng được duyệt, cụ thể: Năm 2020, Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh 

Long hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng hạng mục Nhà bốc xếp hàng 

hóa 3 (tại Lô đất DVTM.5, Khu vực cửa khẩu Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc 

Bình), tổng diện tích 1.732,5m2, trong đó có diện tích 180,0m2 xây dựng trên đất 

đường giao thông tuyến số 22 (Đoạn 3: Nút giao thông N45-N46) được định 

hướng theo Quy hoạch chi tiết cửa khẩu Chi Ma tại Quyết định 2122/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn (nằm ngoài Giấy phép quy hoạch số 

08/GPQH ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn). Quy định tại điểm a khoản 

7 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. 

a) Các tình tiết tăng nặng: không áp dụng. 

b) Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; 

tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm 

hành chính, áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012. 

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

- Hình xử phạt chính: phạt tiền, mức phạt: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: 

một trăm triệu đồng chẵn), áp dụng quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính năm 2012; khoản 3 Điều 4 và điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định 

số 139/2017/NĐ-CP. 
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- Hình thức xử phạt bổ sung: không áp dụng. 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: buộc tháo dỡ công trình, phần công 

trình vi phạm, áp dụng quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Nghị định số 

139/2017/NĐ-CP.  

 Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 60 ngày kể từ ngày 

nhận được Quyết định này; mọi chi phí tổ chức thi hành khắc phục hậu quả do 

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long chi trả. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho bà Vũ Thị Liên là Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

TNHH Xây dựng Vĩnh Long để chấp hành (UBND huyện Lộc Bình có trách 

nhiệm nhận và giao Quyết định này cho bà Vũ Thị Liên). 

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long 

không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp 

luật. 

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long phải nộp tiền phạt và tiền buộc phải 

nộp tại Điều 1 Quyết định này vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Lạng Sơn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long 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 tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, TC, TP; 

- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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