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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh 

đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 02/BB-VPHC do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư lập hồi 09 giờ 30 phút ngày 19/7/2022; 

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-GQXP ngày 04/01/2022 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 

cho ông Trần Văn Mi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1314/SKHĐT-VP 

ngày 19/7/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

1. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3800378251; 

cấp ngày 09/10/2007 và thay đổi lần thứ 3 ngày 13/06/2022 do Phòng Đăng ký 

Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hà Huệ Hải - Chức vụ: Tổng Giám 

đốc . 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 
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Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố 

ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị theo khoản 5 Điều 16 Luật Doanh 

nghiệp năm 2020. 

3. Quy định tại: Khoản 5 Điều 47 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Không. 

5. Tình tiết giảm nhẹ: Không. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Bằng tiền. 

Phạt tiền: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) đối với hành vi kê khai 

khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá 

tài sản góp vốn không đúng giá trị theo khoản 5 Điều 16 Luật Doanh nghiệp 

năm 2020 theo quy định khoản 5 Điều 47 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ. 

b) Hình phạt bổ sung: Không. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: 

- Buộc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long thực hiện 

đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng với số vốn thực góp theo quy định tại 

khoản 6 Điều 47 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính 

phủ. 

- Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long phải thực hiện 

biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn là 10 ngày, kể từ ngày nhận được 

Quyết định này. 

- Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ 

phần Khu công nghiệp cao su Bình Long tự chi trả. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Hà Huệ Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công 

nghiệp cao su Bình Long là đại diện của Công ty bị xử phạt có tên tại Điều 1 

Quyết định này để chấp hành. 

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long phải nghiêm chỉnh 

chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần Khu 

công nghiệp cao su Bình Long không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế 

thi hành theo quy định của pháp luật. 

a) Ông Hà Huệ Hải - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp 

cao su Bình Long có trách nhiệm nộp khoản tiền phạt ghi tại Điều 1 của Quyết 

định này vào Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

Quyết định xử phạt. 
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b) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long 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 Bình Phước để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.(H92) 
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