ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3456 /QĐ-XPVPHC

Hải Dương, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Điều 38, Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày
20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy
định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 11/BB-VPHC lập ngày
04/11/2021 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Công ty
Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Kiến Phát;
Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-GQXP ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;
Theo Tờ trình số 4201/TTr- SLĐTBXH ngày 19/11/2021 của Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương,
Tôi: Lưu Văn Bản.
Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:
1. Tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Kiến Phát.
- Trụ sở chính: Số 158 đường Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành
phố Hải Dương.
- Mã số doanh nghiệp: 0800345701
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 080034571 do Phòng đăng
ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, đăng ký lần đầu
ngày 10/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 08/12/2017.
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: Thiết kế, thi công công trình
xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
- Người đại diện: Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Công ty.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tại thời điểm ngày
18/6/2021, không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại
đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật khi thực hiện gói
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thầu thi công tại Công trình xây dựng Nhà máy sản xuất (giai đoạn 3) của Công
ty TNHH Nishoku Technology Việt Nam.
3. Quy định tại: Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày
01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao
động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng. Mức xử phạt từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.
4. Các tình tiết tăng nặng: Không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức xử phạt là: 60.000.000 đồng
(Sáu mươi triệu đồng chẵn).
- Hình thức xử phạt bổ sung: Không
- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Nguyễn Huy Hoàng là đại diện của Công ty Cổ phần Tư
vấn và Xây dựng Kiến Phát để chấp hành Quyết định xử phạt.
Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt
này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Kiến Phát không
tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm
hành chính, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Kiến Phát phải nộp tiền phạt
vào ngân sách nhà nước (NSNN):
+ Nội dung thu: Thu nộp ngân sách nhà nước.
+ Chương 405, nội dung kinh tế nộp ngân sách 4278, vi phạm hành chính
trong lĩnh vực khác.
+ Nếu nộp tiền mặt vào NSNN: “Yêu cầu tổ chức phải nộp phạt tại: Ngân
hàng Đầu tư Phát triển Hải Dương hoặc Ngân hàng Công thương Hải Dương
hoặc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hải Dương hoặc Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương hoặc Ngân hàng TMCP Quân đội CN Hải Dương.”
+ Nếu nộp bằng chuyển khoản vào NSNN: Yêu cầu tổ chức nộp tiền vào
Thu NSNN, đơn vị thụ hưởng: Thu NSNN, tài khoản số “7111” tại Ngân hàng
Đầu tư Phát triển Hải Dương hoặc Ngân hàng Công thương Hải Dương hoặc
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hải Dương hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Hải Dương hoặc Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh
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Hải Dương.
Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp phạt vào ngân sách nhà nước
trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt và gửi chứng từ
nộp phạt về Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Kiến Phát có quyền khiếu nại,
khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định
của pháp luật.
2. Gửi cho: Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương; Ngân hàng Đầu tư Phát
triển Hải Dương; Ngân hàng Công thương Hải Dương; Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Hải Dương; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hải Dương; Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hải Dương để thu tiền.
3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động –
Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ
phần Tư vấn và Xây dựng Kiến Phát căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, KGVX, C.Lai (14).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lưu Văn Bản

