ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 2898 /QĐ-XPVPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 21/BB-VPHC do UBND xã Hà Kỳ,
huyện Tứ Kỳ lập ngày 09/9/2021 và các tài liệu có trong hồ sơ;
Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-GQXP ngày 08/7/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;
Theo đề nghị của UBND xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ tại Tờ trình số 26/TTrUBND ngày 20 tháng 9 năm 2021;
Tôi: Lưu Văn Bản; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.
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 TNHH MTV ĐỖ HỮU VANG
Địa chỉ trụ sở: thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ. tỉnh Hải Dương;
Mã số doanh nghiệp: 0801318179;
Ngày cấp: 09/3/2020;
Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương;
Người đại diện theo pháp luật: ĐỖ HỮU VANG
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 14/5/1958;
Dân tộc: kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: kinh doanh tự do;
Nơi ĐKHKTT: thôn Vé, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Nơi ở hiện tại: thôn Vé, xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
Số CCCD/CMND: 141705090; Ngày cấp: 27/7/2015;
Nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương.
2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:
- Hành vi 01: chiếm 53.834m2 đất trồng lúa tại thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ,
huyện Tứ Kỳ, cụ thể:
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Từ ngày 20/6/2021 đến ngày 09/9/2021, Công ty TNHH MTV Đỗ Hữu
Vang đã tự ý sử dụng, san lấp trên diện tích 53.834 m2 đất nông nghiệp là đất
trồng lúa (theo Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 01-2021 do Văn
phòng ĐKQSD đất tỉnh lập ngày 31/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phê
duyệt ngày 05/5/2021 kèm theo Bảng tổng hợp diện tích, loại đất, chủ sử dụng
và sơ đồ ranh giới, diện tích vi phạm) tại thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương mà chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.
Quy định tại điểm e khoản 3 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày
19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực đất đai;
- Hành vi 02: chiếm 11.176 m2 đất phi nông nghiệp tại thôn Hà Hải, xã Hà
Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, cụ thể:
Từ ngày 20/6/2021 đến ngày 09/9/2021, Công ty TNHH MTV Đỗ Hữu
Vang đã tự ý sử dụng, san lấp diện tích 11.176 m2 đất phi nông nghiệp là đất
giao thông, thủy lợi nội đồng (theo Mảnh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số
01-2021 do Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh lập ngày 31/01/2021, được Sở Tài
nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 05/5/2021, kèm theo Bảng tổng hợp diện
tích, loại đất, chủ sử dụng và Sơ đồ vị trí, diện tích vi phạm kèm theo) tại thôn
Hà Hải, xã Hà Kỳ mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
Quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày
19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực đất đai;
Các tình tiết tăng nặng: không;
Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty TNHH Đỗ Hữu Vang đã tự nguyện khai
báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm
hành chính, xử lý vi phạm hành chính.
Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
+ Hình thức xử phạt chính: phạt tiền:
Đối với hành vi 01: phạt tiền, số tiền 120.000.000đ (Một trăm hai mươi
triệu đồng);
Đối với hành vi 02: phạt tiền, số tiền 400.000.000đ (Bốn trăm triệu đồng);
+ Hình thức xử phạt bổ sung: không.
+ Các biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc Công ty TNHH MTV Đỗ Hữu Vang thực hiện tiếp thủ tục để được
giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
Buộc Công ty TNHH MTV Đỗ Hữu Vang nộp lại số lợi bất hợp pháp
18.540.400 đồng (Mười tám triệu năm trăm bốn mươi nghìn bốn trăm đồng
chẵn) có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày
được giao Quyết định này; mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu
quả do tổ chức vi phạm có tên tại Điều này chi trả.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Đỗ Hữu Vang là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều
1 Quyết định này để chấp hành quyết định xử phạt.
Ông Đỗ Hữu Vang phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định; nếu không chấp hành
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật (số tiền phạt nộp vào Ngân
hàng Thương mại cổ phần BIDV, địa chỉ: số 02- đường Lê Thanh Nghị, phường
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương).
Ông Đỗ Hữu Vang có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với
Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho Ngân hàng Thương mại cổ phần BIDV- Chi nhánh tỉnh Hải
Dương để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ,
huyện Tứ Kỳ để tổ chức thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT TT UBND tỉnh Lưu Văn Bản;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, Quảng (10b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lưu Văn Bản

