
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  207  /QĐ-XPVPHC  

 
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 11 năm 2019 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nộp tiền phạt nhiều lần đối với Công ty TNHH  
Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn  

       

 

Căn cứ Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 196/QĐ-XPVPHC 
ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại và lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH 
Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn; 

Xét Đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần ngày 11/11/2019 của Công ty 
TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn do bà Vi Thị Nga làm Giám đốc được Chi 
cục Thuế huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xác nhận; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tại Tờ 
trình số 1083/TTr-CQLTT ngày 21/11/2019; 

Tôi: Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho phép nộp tiền phạt nhiều lần đối với: 
1. Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn;  
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 01+02 tầng 2, Chợ Trung tâm thương mại Đồng 

Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; 
Mã số doanh nghiệp: 4900849918; Ngày cấp: 15/5/2019;  Nơi cấp: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 
Người đại diện theo pháp luật: Vi Thị Nga; Giới tính: Nữ; Chức danh: Giám đốc. 

2. Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là: Không quá 06 tháng, kể từ ngày 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 196/QĐ-XPVPHC ngày 04/11/2019 
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có hiệu lực. 

a) Số tiền nộp phạt lần thứ nhất là: 165.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi 
lăm triệu đồng chẵn). 

b) Số tiền nộp phạt lần thứ hai là: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi 
triệu đồng chẵn). 

c) Số tiền nộp phạt lần thứ ba là: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi 
triệu đồng chẵn). 
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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 bà Vi Thị Nga là đại diện Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch 
Lạng Sơn để chấp hành (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm 
nhận và giao Quyết định này cho bà Vi Thị Nga).  

Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn phải nghiêm chỉnh chấp 
hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần quy định tại Khoản 2 
Điều 1 Quyết định này mà Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn không 
tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

2. Giao Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Đội trưởng 
Đội Quản lý thị trường số 2, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc và thủ 
trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TP, TC; 
- Cục QLTT tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

CHỦ TỊCH  
 
 
 
 

 
Phạm Ngọc Thưởng 
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