ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1479/QĐ-XPVPHC

Yên Châu, ngày 04 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 09 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành
chính ngày 13/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên
nước và khoáng sản;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính lập ngày 03 tháng 11 năm 2021 của
Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 25/10/2021
của UBND huyện Yên Châu;
Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1404/QĐUBND ngày 25/10/2021 tại Tờ trình số 01/TTr-ĐKT ngày 03 tháng 11 năm
2021 về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoán sản và
đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 141/TTr-TNMT
ngày 04/11/2021,
Tôi: Lù Văn Cường; Chức vụ: Chủ tịch;
Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Yên Châu
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 cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 568.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 306, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0105510978.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 105510978, đăng ký lần
đầu này 19 tháng 9 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 17 tháng 6
năm 2019, do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội cấp.
- Người đại diện theo pháp luật: Dương Chính Nghĩa. Giới tính: Nam.
- Chức danh: Giám đốc.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Công ty tiến hành khai thác
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp) không sử dụng vật

liệu nổ công nghiệp với khối lượng 168,0 m3 trong khu vực dự án Kè chống sạt
lở suối Vạt bảo vệ thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu để sử dụng xây dựng cho
công trình đó nhưng không đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương
pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3. Hành vi vi phạm được quy định tại Khoản 2, Điều 43 Nghị định số
36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.
4. Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 568 đã
nhận thức hành vi vi phạm, tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực phối
hợp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.
5. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:
a. Phạt tiền 100.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).
b. Hình thức phạt bổ sung: Không.
c. Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.
Điều 2. Quyết định này được:
1. Giao cho ông (bà) Dương Chính Nghĩa, Giám đốc Công ty cổ phần đầu
tư xây dựng hạ tầng 568 để chấp hành. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng
568 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà
đơn vị không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định
của pháp luật.
Ông Dương Chính Nghĩa có trách nhiệm thực hiện nộp tiền xử phạt vào
ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Yên Châu trong thời hạn 10
ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Công ty cổ phần đầu tư xây
dựng hạ tầng 568 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 huyện Yên Châu để thu tiền phạt.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch đôn đốc, kiểm tra Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 568 trong
việc thi hành Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài
nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho
bạc Nhà nước huyện Yên và Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ
tầng 568 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Tổ Giám sát HĐND huyện;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, Hồ sơ.

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường
2

3

