
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHJ NGHiA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc Lp - Tr do - Hinh phüc 

S6: 1.2/QD-UBND Gia Lai, ngày 4 tháng nãm 2019 

QUYET DINH 
Xfr pht vi phm hành chInh 

Can cir Diu 57, Diu 68 Lust  Xr 1 vi phm hành chInh; 

Can eir Nghj djnh s6 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh 
xCr phat vi pham hành chInh trong hoat dng dâu tr xây drng; khai thác, chê biên, kinh 
doanh khoáng san lam 4t 1iu xây dirng, san xuât, kinh doanh vt 1iu xay dirng; quân 
1 cong tr'mh h tang k thut; kinh doanh bat dng san, phát triên nhà a, quán 1 si'r 
diving nhà O và cong sâ; 

Can cir Biên bàn vi pham hành chInh s6 07/BB-VPHC do Thanh tra Sâ Xây dirng 
1p ngày 25/6/20 19 và ho so vv vic; 

Xét d ngh cüa Si Xây dirng tai van bàn so 1314/SXD-T1'r ngày 12/8/20 19 v 
vic cCrng cô ho sci, lam rO hành vi vi pham hành chInh và trmnh UBND tinh xir pht vi 
pham hành chInh ye kinh doanh bat dng san theo thâm quyen, van bàn so 1313/SXD-
TTr ngayl2/8/2019 ye kêt qua xern xét ni dung giài trinh cüa Cong ty Co phn Gia Lai 
CTC (van bàn so 32/2019/CV-CTC ngày 26/6/20 19); 

Tôi: VO NgQc Thanh; 

Chtrc vii: Chü tjch UBND tinh, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Xir phat vi pham hành chInh di vâi t chirc có ten sau day: 

1. Ten t chi'rc vi pham: Cong ty C phn Gia Lai CTC 
Dja chi trV sâ chInh: So 18 Lê Lai, phu?ing Tây Son, thành phO Pleiku, tinh Gia Lai. 
Ma s doanh nghip: 5900230301. 
S6 GCN däng k kinh doanh: 5900230301, dang k32 ln d.u: 28/12/2004, däng k 

thay di lAn thir 14: ngày 19/08/2016. 
Noi cap: PhOng Dàng kinh doanh - Si K hoach và DAu tu tinh Gia Lai. 
Ngi.rii dai  din theo pháp luat:  Ong Dng Thank Toàn; Giài tInh: Narn. 
Chirc danh: Tng Giám dc. 

2. Dà thc hin hành vi vi pham hành chinh: Kinh doanh bt dng san ma bAt 
dng san do không dam bão day dü các diêu kin theo quy djnh. 

Ci th& Cong ty C phAn Gia Lai CTC cho Cong ty C phAn Con Cung thuê mt 
phân (tang 1 vâi din tIch 590m2) cAn nhà so 06 Lê Lqi, phuang Hi Thuong, thành 
phO Pleiku dê kinh doanh các san phâm mc và em be (flcip dông kj' ngày 27/8/2018; 
din tIch cho thuê tang 1 là 590m2; th&i gian thuê tz ngày 01/10/2018 den ngày 
31/10/2028; gid (hue là 75 triu dng/thOng và tang dan den 02 nãm cu6i là 109,8 triêu 
dong/tháng) khi bat dng san nay (cAn nhà so 06 Lê Lvi) chua dAng k quyên so hüu 
nhà, cong trinh xây dirng gAn lien vOi dat trong Giây chng nhn quyên südiing dat sO 
AD 244437 do LTBND tinh Gia Lai cap ngày 17/01/2006, khOng dii các diêu kin theo 
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quy dlnh  (tai Khoãn 1 Diu 9 Lu.t Kinh doanh bt dng san näm 2014) hoc không 
&rc phép dim vào kinh doanh theo quy djnh. 

3. Quy djnh tai:  Dim a, khoãn 3 Diu 57 Nghj djnh s 139/2017/ND-CP ngày 
27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh xü ph.t vi phm hành chinh trong hoat dng dâu tu 
xây dirng; khai thác, chê biên, kinh doanh khoáng san lam 4t lieu xây dimg, san xuât, 
kinh doanh vt lieu  xây drng; quãn l Cong trInh ha tang k5' thuat;  kinh doanh bat dng 
san, phát triên nhà a, quãn l sü dicing nhà và cong sO'. 

4. Các tInh tit tang nng: KhOng. 

5. Các tinh ti&t giãm nhç: Không. 

6. Bj áp dçrng hlnh thirc xir pht nhu sau: 

a) HInh thi.rc xr phat chInh: 

Phat tin: 275.000.000 dng (Hai tram bay mtrc'i lam triu dó'ng). 

b) HInh thirc xCr pht b sung: DInh chi vic cho thuê bt dng san ià. can nhà chua 
dang k2  quyên sO' hUu nhà, cong trInh xây dirng gän lien vâi dat trong giây chirng nhn 
quyên sO' diing dat tai so 06 ,Lê Lcii, phix&ng Hi Thucmg, thành phô Pleiku trong thyi 
han 6 tháng, ké tO' ngày Quyet djnh nay cO hiu lc. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tO' ngày k. 

Diu 3. Quyt djnh nay diiçc: 

1. Giao cho ông DingThanh Toàn là dai  din cho t chO'c vi pharn Co ten tai 
Diêu 1 Quyet djnh nay dê chap hành. 

T chO'c có ten tai  Diu 1 phãinghiern chinh chip hành quy& djnh xO' phat nay. 
Nêu qua th&i h?n  ma Cong ty Co phãn Gia Lai CTC không tir nguyen chap hành thi së 
bj cuOng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lut. 

Cong ty C phn Gia Lai CTC phài np 275.000.000 dng tin phat vào tài khoãn 
tarn giO' so 39.49.01076240 cüa Thanh tra SO' Xây dirng tinh Gia Lai tai  Kho  bac  Nhà 
nuO'c tinh Gia Lai trong thi han  10 ngày kê tO' ngày nhn di.rgc Quyêt djnh xü pht. 

Cong ty C phAn Gia Lai CTC có quyn khiu hoc kh&i kin hành chInh di 
vâi Quyêt djnh nay theo quy djnh cUa pháp lust. 

2. GO'i cho Kho bac  Nhà nuâc tinh Gia Lai d thu tin phat. 

3. Gi'ri cho SO' Xây dijng d t chO'c thrc hin: 

- Giao Quyt djnh nay cho Cong ty C phAn Gia Lai CTC d chip hành; 

c, kim tra vic chp hành Quyt dnh nay; báo cáo UBND tinh 

No'! n/ian: 
- Nhi.r Diéu 3; 
- Chñ tjch, die Dông PCT UBND tinli; 
- Si Xây di,rng (03 ban); 
- S Ti.r pháp; 
- Luu VT, CNXD, NC. 
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