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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
TINH GIA LA!
S& 8A /QD-UBND

Dc 1p - Tir do - Hinh phác
Gia Lai, ngày 13 tháng

nám 2019

QUYET DINH
Xtr phit vi phm hành chInh
Can cr Diu 57, Diu 68 Lut Xr 1 vi pham hành chInh;
Can cr Nghj djnh s 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh
xi'r pht vi phm hành chInh trong hott dng dâu tu xây dirng; khai thác, chê biên, kinh
doanh khoáng san lam 4t 1iu xay dijng, san xuât, kinh doanh vt 1iu xay dirng; quán
l cong trInh ha tang k thut; kinh doanh bat dng san, phát triên nhà i, quãn 1 sü
dingnhà&vacOngsâ;
Can c(r Biên bàn vi phm hành chInh s O3IBB-VPHC do Thanh tra So Xây drng
1p ngày 24/6/20 19 và ho sG vi vic;
Xét dê nghj cüa SO Xây dung t?i van bàn so 1314/SXD-TTr ngày 12/8/2019 ye
vic cüng cô ho sa, lam rO hành vi vi pham hành chInh và tr'mh UBND tinh xir phat vi
phm hành chInh ye kinh doanh bat dng san theo thâm quyên, van bàn so 131 1/SXDTTr ngày 12/8/2019 ye kët qua xem xét ni dung giãi trInh cUa Cong ty Co phân Du
ljch Gia Lai (van bàn so 04/BC-DL ngày 25/6/20 19);
Tôi: VO Ngçc Thanh;
Chirc vu: Chü tjch UBND tinh,
QUYET D!NH:
Diu 1. Xir phat vi phm hành chInh di vOi t chirc CO ten sau day:
1.Ten t6 chirc vi pharn: Cong ty C phn Du ljch Gia Lai.
Dja chi trii sO chInh: 03 Nguyn Tat Thành, phuOng Hoa Lu, thành phô Pleiku,
tinh Gia Lai.
Ma so doanh nghip: 5900181365.
GCN dang k kinh doanh so 5900181365; cap lan dâu ngày: 18/12/2006, clang k
thay dôi lan thtr 16 ngay: 29/01/2018.
Ncñ cap: PhOng Dang kinh doanh - SO Kê hoch và Dâu tin tinh Gia Lai.
Nguxi dai din theo pháp lut: Ong Nguyen Van Lam; GiOi tInh: Nam.
Chirc danh: Phó Tong Giám doe.
2. BA thirc hin hành vi vi pham hành chInh: Kinh doanh bAt dng san ma bAt
dng san do không dam bào day dü các diêu kin theo quy djnh.
Cu th: COng ty C phAn Du ljch Gia Lai cho Ngan hang TMCP Sài GOn Thi,rnng
TIn - Chi nhánh Gia Lai thuê can nhà so 38 Nguyn Thin Thut, phung Dién Hông,
thành phO Pleiku, tinh Gia Lai (Hcip dông thuê nhà so 05/2016/HDTN-cNGL Ig ngày
30/11/2016; din tIch can nhà cho thuê 673,2m2; thai gian thuê là 5 nãrn, kê tIc ngày
01/01/2017 den hêt ngay 31/12/2021; giá cho thuê 100 triu dong/thOng) khi bat dng
san nay (can nhà so 38 Nguyen ThinThuit) china dangk quyCn sâ hu nhà, cong
trInh xây drng gän lien vOi dat trong giây chrng nhn quyên si ding dat, khong dü the
diêu kin theo quy djnh (tai Khoàn 1 Diêu 9 Lut Kinh doanh bat dng san nAm 2014)
hoc khong di.rcic phép dina vão kinh doanh.

3. Quy djnh tai: Dim a, khoãn 3 Diu 57 Nghj djnh s6 139/2017/ND-CP ngày
27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh x1r phat vi pham hành chInh trong hot dng dâu Px
xay dirng; khai thác, chE bin, kinh doanh khoáng san lam vt 1iu xây dijng, san xuât,
kinh doanh vt 1iu xay dirng; quãn 1 cong trInh h tang k' thut; kinh doanh bat dng
san, phát triên nhà &, quân l sCr diving nha a và cong sâ.
4. Các tInh tit tang nng: Khong.
5. Các tInh tit giãm nhç: Không
6. Bj áp ding hInh thüc xir phat nhu sau:
a) HInh thfrc xr phat chInh:
Phat tin: 275.000.000 dng (Hal tram bay mlrc'i lam triu dng.
b) HInh thrc xr pht b sung: DInh chi vic cho thuê bt dng san là can nhà chua
clang k)2 quyên sâ hitu nhà, cOng trInh xay dirng gAn lien vOi dat trong giây chrng nh.n
quyên sr dicing dat so 38 Nguyn Thin Thut, phtr?ng Diên Hông, thành phô Pleiku,
tinh Gia Lai trong th&i han 6 thang, kê t& ngày Quyet djnh nay có hiu hrc.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k.
Diu 3. Quyt djnh nay duqc:
1.Giao cho ông Nguyn Van Lam là dai din cho t chfrc vi phm có ten t?i Diu
1 Quyêt djnh nay dê chap hành.
T chirc có ten tai Diu 1 phàinghiêm chinh chAp hãnh quyt djnh xr phat nay.
Nêu qua thii h?.n ma Cong ty Co phân Du 1ch Gia Lai không tr nguyen chap hành thI
s bj crOng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lu.t.
Cong ty C phn Du ljch Gia Lai phài np 275.000.000 dng tin phat vào tài
khoàn tam gi so 39.49.0 1076240 cüa Thanh tra Sâ Xây drng tinh Gia Lai tai Kho bc
Nhà nirâc tinh Gia Lai trong thai han 10 ngày kê t1r ngày nhn discxc Quyt djnh x1r
phat.
Cong ty C phn Du ljch Gia Lai Co quyn khiu nai hoc khài kin hành chInh
dôi vâi Quyêt dlnh nay theo quy djnh cüa pháp lut.
2. Giri cho Kho bac Nhà ntrâc tinh Gia Lai d thu tin pht.
3. Gri cho Sâ Xây dirng d t chic thirc hin:
- Giao Quy& djnh nay cho Cong ty C phAn Gia Lai CTC d chAp hành;
- Theo dOi4lO94ôc, kiêm tra vic chAp hành Quyt djnh nay; báo cáo UBND tinh
theo quy djnh./4
Ncri n/ian:
- Nhi.r Diêu 3;
- Chü tjch, dlc Dong PCI UBND tinh;
- S& Xây drng (03 bàn);
- Sâ Tir pháp;
- L,.ru VT, CNXD, NC.
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