
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc 1p - Tir do - Hnh ph tic 

St: i11 /QD-UBND Gia Lai, ngayA3 tháng näm 2019 

QUYET DINH 
Xfr pht vi phm hành chInh 

Can cir Diu 57, Diu 68 Lut Xir 1 vi pham hãnh chInh; 

Cn cir Nghj djnh s 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh 
xr phat vi phm hành chInh trong hoat dng dâu tu xây dirng; khai thác, chê biên, kinh 
doanh khoáng san lam vt 1iu xây dirng, san xuât, kinh doanh vt 1iu xay dirng; quãn 
i Cong trinh ha tang k thut; kinh doanh bat dng san, phát triên nhà a, quân l si.r 
diing nhà a và Cong sO'; 

CAn Cu1r Biên bàn vi pharn hành chInh s 02/BB-VPHC do Thanh tra SO' Xây dung 
1p ngày 18/6/20 19 và ho sc v1i vi; 

Xét dà nghj ctia SO' Xây dirng tai  vAn bàn s 1314/SXD-TTr ngày 12/8/2019 v 
ViC cüng CO ho sc, lam rO hành vi vi phm hành chInh và trinh UBND tinh xi:r pht vi 
phm hành chInh ye kinh doanh bat dng san theo thâm quyên, vAn bàn so 131 2/SXD-
TTr ngày 12/8/2019 ye kêt qua xem xét ni dung giãi trInh cüa Cong ty Co phân Xây 
dirng và Xây lAp din Gia Lai (vAn bàn so 21/BGT-CT ngày 21/6/20 19); 

Tôi: VO NgQc Thanh; 

Chu1rc vu: Chü tjch UBND tinh, 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Xu'r phat vi pham hành chInh diii vài t chu1rc cO ten sau dày: 

1. Ten t Chu1rc vi phm: Cong ty C phn Xãy dijng và Xây lap din Gia Lai 

Dja chi trii sO' chInh: S 225 Trn Phü, phuO'ng Diên Hng, thành ph Pleiku, tinh 
Gia Lai. 

MA so doanh nghip: 5900181277. 
So GCN dAng k kinh doanh: 3903000151, dAng k lan dâu: 21/8/2007, dang k 

thay dôi Ian thir 2: ngày 11/8/2015. 
Ncii cap: PhOng Dang kinh doanh - SO' Kê hoach và Dau tix tinh Gia Lai. 
Ngi.rO'i di din theopháp Iut: Ong Nguyen VAn Chu'ong; Giâi tInh: Nam. 
Chilrc danh: Giám doc. 

2. DA thlJc hin hành vi vi pham hành chInh: Kinh doanh bAt dng san ma bat 
dng san do khong dam bão day dü các diêu kin theo quy djnh. 

C th: Cong ty C phn Xây dirng và Xây 1p ditn Gia Lai cho Cong ty Cphn 
San xuât thrning mai  djáh vii JUNO thuê mt phân (din tIch 1 80m2) cn nhà so 225 
Trân Phü, phithng DiêniHong, thânh phô Pleiku lam cfra hang kinh doanh giày dép và 
tüi xAch (H9p dông /cj ngày 28/7/2017; din tIc/i c/io thuê 180m2; thai gian thuê tic 
ngày 05/10/201,7 den ngày 04110/2022,' giá thuê 40 triu dong/tháng,) khi bat dng san 
nay (cAn nhà so 225 Tràn Phü) chua dang k quyCn sO' hüu nhà, cong trinh xay dirng 
gAn lien vài dat trong Giây chu1rng nhn quyên sO' diing dat so AD 129853 do UBND 
tinh Gia Lai cap ngày 0 8/5/2006, khong di các diêu kin theo quy dnh (tai Khoàn 1 



Diu 9 Lust Kinh doanh bt dng san närn 2014) hoc không thrçic phép dira vào kinh 
doanh theo quy djnh. 

3. Quy djnh ti: Di&n a, khoàn 3 Diu 57 Nghj djnh s6 139/20171ND-CP ngày 
27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh xir pht vi pham hành chInh trong hoat dng dâu UI 

xây dirng; khai thác, chê biên, kinh doanh khoáng san lam vat  1iu xây dung, san xuât, 
kinh doanh vat  1iu xây dirng; quãn l cong trInh h tang k thuat;  kinh doanh bat dng 
san, phát trin nhà &, quãn l sir diing nhà & và cOng s&. 

4. Các tInh tit tang nng: Không. 

5. Các tInh tit giâm nh: Khong 

6. Bj áp diing hInh thirc xr pht nhu sau: 

a) HInh thirc xr phat chInh: 

Phat tin: 275.000.000 dng (Hai tram bay mzwi lam triu ddng. 

b) HInh thi:rc xr phat b sung: Dinh chi vic cho thuê bt dng san là can nhà chixa 
dang k quyn si hthi nhà, cong trInh xãy dirng gan lien vâi dat trong giây ching nhan 
quyên scr diing dat t.i so 225 Trân Phü, phung Diên Hong, thành phô Pleiku trong thai 
han 6 thang, ké tr ngày Quyêt djnh nay có hiu lirc. 

Diu 2. Quy& dnh nay có hiu 1c thi hành k tr ngày k. 

Diu 3. Quyt djnh nay duçic: 

1. Giao cho ông Nguyn Van Chtwng là dai  din cho t chirc vi pham có ten tai 
Diêu 1 Quyêt djnh nay dê chap hành. 

T chc cO ten tai  Diu 1 phài nghiem chinh chip hàn.h quyt djnh xt pht nay. 
Nêu qua thôi han  ma Cong ty Co phân Xây dirng và Xây lap din Gia Lai không tir 
nguyen chap hành thI s bj cung chê thi hành theo quy djnh cüa pháp luat. 

Cong ty C phAn Xây dimg và Xây 1p din Gia Lai phãi np 275.000.000 dng 
tiên phtt vào tài khoán tam  giü s 39.49.01076240 cüa Thanh tra S Xây dirng tinh Gia 
Lai tai  Kho bc Nhà niràc tinh Gia Lai trong thai han  10 ngày kê ttr ngày nhan dirqc 
Quyet djnh xi'r phat. 

Cong ty C phn Xây d1rng và Xây 1p din Gia Lai có quyn khiu nai  hoc khâi 
kin hành chmnh dôi vOi Quyet djnh nay theo quy djnh cüa pháp luât. 

2. Gfri cho Kho bac  Nhà rnrâc tinh Gia Lai d thu tiên phat. 

3. Gfri cho Sâ Xây dirng d t chirc thirc hin: 

- Giao Quyt djnh nay cho Cong ty C phn Gia Lai CTC d cMp hanh; 

- Theo dOJdOj-dc, kim tra vic chip hành Quyt djnh nay; báo cáo UBND tinh 
theo quy djnh. 

Noi ,zlzân: 
- Nhu Diêu 3; 
- Chü tjch, d/c Dông PCT UBND tinh; 
-S&Xaydirng(03 bàn); 
- Si Tr pháp; 
- Luu VT, CNXD, NC. 
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