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Tây Ninh, ngày , tháng,nàm 2018

QUVET NH
£Inh chInh quyêt d1nh x phat vi pham hành chInh
Can dr khoân 3 Diu 18 Lust xr 1 vi pham hành chmnh;
Can cü Diu 6a Nghj djnh s6 81/201 3/ND-CP ngày 19 tháng 7 näm 2013 cUa
Chmnh phü quy djnh chi tiêt mt so diàu va bin pháp thi hãnh Luât xir 1 vi pham hành
chInh (duçic b sung theo Khoãn 8 Diêu 1 Nghj djnh so 97/20 17/ND-CP ngày 18/8/2017
cüa ChInh phil süa dOi, bô sung mOt sO diêu cila Nghj djnh so 81/2013/ND-CP);
CAn cir vào Quyt djnh s 500/QD-GQXP ngây 22 tháng 02 nAm 2018 ci:ia Chü
tjch Uy ban nhãn dan tinh Tây Ninh ye vic giao quyên xir 1 vi phm hành chInh;
Can cü kt qua xác minh và các tài 1iu có trong h sa;
Xët d nghj cüa Giám d6c Sâ Tài nguyen và Môi tru1ng tai Ti trInh s 5499/TTrSTNMT ngày 28 tháng 9 näm 2018;
Tôi: Nguyn Thanh NgQc; ChCrc vii: Phó ChU tjch;
[kin vi: Oy ban nhãn dan tinh Tây Ninh,
QUYET IMNH:
Diu 1. DInh chInh Quyt djnh s6 1933/QD-XPVPHC ngày 06/8/2018 cüa Phó Chü
tjch UBND tinh Thy Ninh xil pht vi pham hành chInh dôi vói:
1. Cong ty TNHH Phtrcrng Trinh Hiu Toàn.
Dja chi tru si chInh: t 10, khu phô 4, th trn Châu Thành, huyn Châu Thành,
tinh Tây Ninh.
Giy chirng nhn dAng k doanh nhiêp s6: 3901218374.
Däng k ln d.0 ngày 28 tháng 01 nAm 2016; nth cap: Si K hoach và dAu tu.
Ngu?ñ dai din theo pháp lut: Ong VO ChI Hiu; sinh nAm: 1978; Giài tInh:
Nam; Chfrc vii: Giám dôc.
2. L do dInh chInh Quyt djnh th pht vi ph?m hinh chInh S6 193 3/QD-XPVPHC ngày
06/8/2018 cüa Phó Chü tjch UBND tinh Tây Ninh: có sai sot ye k5' thuât soan thâo ma
khOng lam ãnh huâng dn nôi dung cüa quyêt djnh.
3.Ni dung dinh chInh Quyt djnh xir phat vi phim hanh chmnh s6 1933/QD-XPVPHC ngày
06/8/20 18 cüa Phé Chü tich UBND tinh Tây Ninh, Cu th nhu sau:
a) Khoán 1 Diu 1 Quyát djnh th phat vi pham bath chInh so 1933/QD-XPWHC ngày
06/8/2018 dä viêt là: Cong ty TNHH Phirang Trinh Hiêu Toãn.
Nay sa lai là: Cong ty TNHH MTV Phuang Trinh Hiu Toàn.

b) Khoân 1 Diu 3 Quyt djnh th phat vi phm hãnh chmnh s 1933/QD-XPVPHC ngày
06/8/2018 dä vit là: Cong ty TNHH Phucing Trinh Thêu Toân có quyên khiêu nai hoc
khâi kin hãnh chInh dôi vth Quyêt dnh nay theo quy dinh cüa pháp lust.
Nay süa li là: Cong ty TNHH MTV Phuang Trinh Hiu Toàn có uyn khiu nii
hoc khâi kin hãnh chInh di vài Quyt djnh nay theo quy djnh cfia pháp lust.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k.
Diu 3. Quyt djnh nay duçc gi'ri cho:
1. Ong VO ChI Hiu là di din cho t chüc vi phrn có ten tai Diu 1 uyt djnh
nay dê chap hành.
Ong Vö Chi Hiu dai diên cho t chirc vi phani có ten ti Diu 1 phi nghiêm
chinh chip hãnh quyêt djnh xir pht nay. Nu không tr nguyen chap hành s 5 cung
chê thi hãnh theo quy dinh cüa pháp lut.
COng ty TNHH MTV Phuorng Trinh Hiu Toàn có quyn khiu nai hoc khôi kin
hành chInh dôi vi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut;
2. Kho bac Nhà nuâc tinh Tây Ninli thu tin pht.
3. Sâ Tài nguyen và MOi trtthng t chüc thre hin./.
Noi nhmnf/
-NhuDiu;
-Luu:H6sa.
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