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Dc Ip- Trdo- Hnh phüc
Ha Giang, ngày 4 .J/-tháng 5 nàm 2019
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QUYET DNH
Xu phit vi phm hành chInh trong 1mb viyc khoáng san
dôi vó'i Hçp tác xã tiêu thu cong nghip 3 - 2
Can cir Lu.t xir 1 vi pham hành chInh nãm 2012;
Can cr Nghj djnh so 33/2017/ND-CP ngày 03/4/2017 cüa ChInh phü quy
djnh ye xir phat vi phm hành chInh trong lTnh virc tài nguyen nuâc và khoãng san;
Can cr Biên ban vi phm hành chInh so 03/BB-VPHC do ông Pham
Hông Thai, Thanh tra viên, Thanh tra Sâ Tài nguyen và Môi tru&ng tinh Ha
Giang 1p hôi 09 giä 30 phit ngây 03 tháng 5 nam 2019 tai Si Tài nguyen và
MOi truèng tinh Ha Giang;
Can cr các tâi Iiu có trong ho sa;
Tôi: Pham Van Duc.
Chirc vu: Chánh thanh tra So Tài nguyen và Môi triiOng tinh Ha Giang,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Xir pht vi phm hành chInh trong boat dng khai thác khoáng
san dôi vOi tO chc Co ten sau day:
1. Hçip tác xã tiêu thu cong nghip 3-2:Dja chi trli sO chInh: To 4, thj trân
Meo Vac, huyn Mèo Vac, tinh Ha Giang; Giây chrng nhn dãng k' Hcip tác xâ
so O1C80000IC, do PhOng Tài chInh - Kê hoach huyn Mèo Vac cap Ian dâu
ngày 28/3/2001, dãng k lan thir 8, ngày 08/3/20 18;
- Giây phép khai thác mO: so 4706/GP-UBND ngày 12/11/2009 cüa
UBND tinh Ha Giang, cap phép cho Hgp tác xä tiêu thu cOng nghip 3/2 duçc
khai thác khoáng san tai mO angtirnon Bàn Trang, xâ XIn Cái, huyn Mèo Vac,
tinh Ha Giang dã châm düt hiu lrc.
- Giãy phép khai thác mô: so 4707/GP-UBND ngày 12/11/2009 cüa
UBND tinh Ha Giang, cap phép cho Hgp tác xã tiêu thu cOng nghip 3/2 dixoc
khai thác khoáng san tai rnO angtimon Phe Than, xã San Vi, huyn Mèo Vac,
tinh Ha Giang dã châm dü't hiu 1irc.
- NguOi dai din theo pháp 1uQ.t ciia hqp tác xâ là: ông Nguyn Tiên
DUng; giOi tInh: nam; Quôc tjch: Vit Nam; sinh ngày 25/3/1967; Giây chirng
thirc cé nhân so 073312788 do Cong an tinh Ha Giang cap ngày 10/10/2009.
Nai däng k' h khâu thuOng trü: TO 4 thj trân Mèo Vac, huyn Mèo Vac, tinh
Ha Giang; Chrc danh: Giám dOc.
2. Dã có hành vi vi phrn hânh chInh ye linh virc hoat dng khai thác
khoáng san tai mo angtirnon Phe Than, xâ San Vi và tai mo angtirnon Bàn
Trang, xâ XIn Cái, huyn Mêo Vac, tinh Ha Giang nhir sau:

Không Ip dé an dóng cCra rno khi giây phép khai thác mô dã chârn dth
hiéu krc, vi phm quy djnh ti Diêu 73 Lut Khoáng san và vi phm diem b
khoàn 3 Diêu 45 Nghj djnh so 33/2017/ND-CP ngày 3/4/2017 cüa Chmnh phO
quy djnh ye xCr phat vi phm hành chInh trong Iinh vçrc tài nguyen nixâc và
khoáng san.
Bj áp dung hInh thtrc xtr phat chInh: Pht tiên 100•000•000d (M5t tram
triu dóng c/ian). Mirc xir phat trén &rgc áp dting quy djrih tai Khoàn 1 Diêu 3
Ngh djnh so 33/2017/ND-CP ngày 03/4/2017 cüa ChInh phü quy djnh ye xcr
pht vi phm hành chinh trong linh vrc tài nguyen nuàc và khoáng san (Mic
phczt tién dói vái to c/nc gOp 02 iOn mic tién phgt ä'óí v&i CO nhOn).
3. Bin pháp khãc phyc h.0 qua: Buc Hcp tác xã tiêu thu cOng nghip 32 phãi 1.p dé an dóng cCra mô tai mO angtimon Phe Than, xâ San Vi và rnô
angtimon Bàn Trang, xã XIn Cái, huyn Mèo V.c, tinh Ha Giang theo dung
Lut khoáng san.
Diêu 2. Quyêt djrih nay có hiu hrc thi hành kê tr ngày kb".
Diêu 3. Quyêt djnh nay di.rcxc:
1. Giao cho ông Nguyen Tiên Dung, Giám dOc là di din theo pháp lut
cüa Hcp tác xã tiêu thu cong nghip 3-2 có ten t?i Diêu I Quyét dnh nay dé
chap hành.
Hcrp tác xã tiêu thu cong nghip 3-2 phãi nghiêm chinh chap hành quyêt
djnh xr phat nay. Nêu qua thai hn ma Hqp tác xã tiêu thi. cong nghip 3-2
khOng ti,r nguyen chap hânh thI sê b ci.rông ché theo quy djnh cüa pháp lut.
HçTp tác xã tiéu thu cOng nghip 3-2 phâi np tiên pht vào Kho bac Nba
nisOc tinh Ha Giang, Tãi khoàn sO 7111 (Thu ngOn sthch NhO nu&c), trong th&i
han 10 (mithi) ngãy, ké tir ngày nhn du?c quyêt djnh xCr phat.
Sau khi chap hành np so tién trên Hcip tác xã tiêu thu cOng nghip 3-2
phài gui chirng tr gôc ye Thanh tra S& Tài nguyen và Môi tarang tinh Ha Giang
(Dia chi sO 185, du-&ng TrOn Hitng Dao, To 4, ph u&ng Nguyen Träi, thOnh phO
HO Giang, tinh HO Giang) dé quán l' và giám sat.
Hçip tác xã tiêu thá cong nghip 3-2 có quyén khiêu nai hoc khâi kin
hành chinh dôi vOi quyêt djnh nay theo quy djnh cüa phap lu.t.
2. Giri Kho Bac Nhà nuàc tinh Ha Giang dê thu tién phat.
3. Giao cho Thanh tra S Tài nguyen và Môi tri.rang tinh Ha Giang d
giám sat, kiêm tra và tO chüc thirc hin./.
Noinl:ân:

- Chü tich UBND tinh (b/c);
- Giám doe Sâ TN&MT;
- Nhu Diêu 3;
- UBND huyn Mèo Vc;
- Luu HS, llra, KS.
Phm Van Duc
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