
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc 1p - Tij do - Hinh phüc 

S& A 57QD-UBND Gia Lai, ngay43 tháng 9 näm 2019 

QUYET D!NH 
Xtr pht vi phm hành chInh 

CAn ci'r Diu 57, Diu 68 Lust Xi'r 1 vi pharn hành chInh; 
CAn cir Nghj djnh s 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh 

xü phat vi ph?m hành chInh trong hoat dng dau tu xây dirng; khai thác, chê biên, kinh 
doanh khoáng sAn lam vt 1iu xây dimg, sAn xuât, kinh doanh vt Iiu xay dirng; quAn 
1 cong trInh ha tang k thut; kinh doanh bAt dng sAn, phát triên nhà &, quAn 1 si'r 
diing nhà 0 và cong si; 

CAn ci'r Biên bàn vi phm hành chInh s 05/BB-VPHC do Thanh tra Sâ XAy 
dirng 1p ngày 24/6/20 19 và ho scx vii vic; 

Xét d ngh cüa So Xây dirng tai  vAn bàn so 1314/SXD-TTr ngày 12/8/20 19 v 
vic cUng cô ho sa, lam rO hAnh vi vi pham hAnh chInh và trInh UBND tinh xir phat vi 
pham hành chInh ye kinh doanh bat dng sAn theo thâm quyên, vAn bàn so 131 1/SXD-
TTr ngày 12/8/20 19 ye kêt quA xem xét ni dung giAi trInh cüa Cong ty Co phAn Du 
ljch Gia Lai (vAn bàn so 04/BC-DL ngày 25/6/20 19); 

Tôi: VO Ngoc Thành; 
Chirc vi1: Chü tjch UBND tinh, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xr phat vi phrn hành chInh di vOi t chirc có ten sau day: 

1. Ten t6 chirc vi phm: Cong ty Co phân Du Ijch Gia Lai. 
Dja chi tri sO chInh: 03 Nguyn TAt Thành, phi.rOng Hoa Liz, 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, dAng 

k thay dôi lAn thir 16 ngAy: 29/01/2018. 
Ni cap: Phông DAng kinh doanh - SO Kê hoach và DAu tu tinh Gia Lai; 
Ngu&i dai  din theo pháp 1ut: Ong Nguyen VAn Lam; GiOi tInh: Nam. 
Chirc danh: Phó Tong GiAm dôc. 

2. DA thirc hin hành vi vi phrn hành chInh: Kinh doanh bt dng sAn ma bAt 
dng sAn do không dArn bAo dày dü các diêu kin theo quy djnh. 

Ci th: Cong ty C6 phn Du ljch Gia Lai cho bà Trjnh Thj H6a thuê cAn nhà so 
53 Trn Phü, phuOng Diên Hong, thAnh phô Pleiku, tinh Gia Lai dê kinh doanh (Hp 
dng giao khoán kinh doanh so 01/HDGKKD/DL lcj5 ngày 31/7/2017; din tIch can 
nhà cho thuê 449,11m2, thai gian khoán tfr ngày 31/7/2017 den hét ngày 31/12/2019; 
giá khoán 75 triu dng/thángjkhi bat dng sAn nay (can nhà so 53 TrAn Phü) chua 
dAng k quyn sO hu nhA, cOng trInh xây dijng gAn lien vOi dat trong Giây Ching 
nhn quyên sfr di1ng dAt, quyên sO hu nhà 0 va tAi sAn khác gAn lien vOi dat so BH 
121773 do UBND tinh Gia Lai cAp ngày 11/11/2011, khong dü các diêu kin theo quy 



djnh (t?i Khoãn 1 Diu 9 Luât Kinh doanh bt dng san näm 2014) hoc không d.rçic 
phép thra vào kinh doanh. 

3. Quy djnh t?i:  Dim a, khoân 3 Diu 57 Nghj djnh s6 139/2017/ND-CP ngày 
27/11/20 17 cüa ChInh phü quy dlnh  xCr ph1t vi pham hành chInh trong hoat dng dâu 
tu xay drng; khai thác, ché biên, kinh doanh khoáng san lam 4t lieu xay dirng, san 
xut, kinh doanh vt lieu xây dirng; quàn 1 cOng trinh h tang k thut; kinh doanh bat 
dng san, phát trin nhà &, quàn l sr dicing nhà a và cong sâ. 

4. Các tinh tit tang nng: Khong. 

5. Các tInh tiêt giám nhç: Không 

6. Bj áp ding hInh thirc xir phtt nhu sau: 

a) HInh thi'rc xü pht chInh: 

Pht tin: 275.000.000 dng (Hal train bay mucr1 lam triêu dng,). 

b) Hinh thrc xCr pht b sung: DInh chi vic cho thuê bAt dng san là can nhà 
chija dang k quyên s& hthi nhà, cong trInh xAy dirng gAn lien vâi dat trong giây chirng 
nhn quyn scr ding dat can nhà sO 53 Trán Phü, phi.r&ng Diên Hông, thành phô 
Pleiku, tinh Gia Lai trong thi han  6 tháng, kC tr ngày Quyêt djnh nay có hiu hrc. 

Diu 2. Quyt djnh nay cO hiu hrc thi hành k tir ngày k. 

Diu 3. Quy& djnh nay duçrc: 

1. Giao cho ông Npyn Van Lam là di din cho t chirc vi pharn Co ten tai 
Diêu 1 Quyêt djnh nay dê chap hành. 

T chüc cO ten tai Diu 1 phãinghiem chinh chAp hành quyt djnh xi phat nay. 
Nêu qua thii han ma Cong ty Co phân Du ljch Gia Lai khOng tr nguyen chap hành thI 
s bj cung chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lut. 

Cong ty c6 phAn Du ljch Gia Lai phãi np 275.000.000 dng tin pht vao tâi 
khoán tam  giU sO 39.49.0 1076240 cüa Thanh tra Sâ Xây dirng tinh Gia Lai t?i  Kho  bac 
Nhà nt.râc tinh Gia Lai trong th?ri hn 10 ngay kê tü ngày nhn duçc Quy& djnh xCr 
phat. 

Cong ty Ci phn Du ljch Gia Lai có quyn khiu nai  hoc khai kin hành chInh 
dôi vài Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lust. 

2. Gi'ri cho Kho bac  Nhà nuâc tinh Gia Lai d thu tiên pht. 

3. GCri cho S& Xây dirng d t chfrc thrc hin: 

- Giao Quyt dlnh  nay cho Cong ty C phAn Gia Lai CTC d chAp hanh; 

- Theo dOi, dôd, kirn tra vic chAp hành Quyt djnh nay; báo cáo UBND 
tinh theo quy djnh./4  

Noi ,zhân: 
- Nhu Diu 3; 
- Ch tjch, dlc Dông PCI UBND tinh; 
- Sâ Xây dirng (03 bàn); 
- S& Ttr phap; 
- Liru VT, CNXD, NC. 
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