ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Số: 303 /QĐ-XPVPHC

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực pháp luật lao động
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 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;
Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-GQXP ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành
chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
Xét Tờ trình số 81/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm Biên bản vi phạm hành chính số
02/BB-VPHC ngày 31 tháng 5 tháng 2021 do Ông Trần Thế Vũ, Chánh Thanh tra
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập ngày 31 tháng 5 năm 2021);
Tôi: Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, được Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
1. Tổ chức vi phạm: Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon
Tum.
- Mã số doanh nghiệp: 6101250215; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu, ngày 22
tháng 10 năm 2018; thay đổi lần 5 ngày 26 tháng 01 năm 2021; Ngành nghề sản
xuất kinh doanh chủ yếu: Sản xuất điện.
- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Nhung, Giới tính: Nữ.
- Chức danh: Giám đốc công ty.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng 33 lao động nước
ngoài làm việc tại Dự án Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei mà không có
giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép
lao động.
3. Tình tiết tăng nặng: Không.
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4. Tình tiết giảm nhẹ: Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật đã trung thực cung cấp
thông tin về tình hình sử dụng lao động nước ngoài; thành thật hối lỗi và tạo điều
kiện trong quá trình đoàn kiểm tra làm việc tại công ty.
5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi
triệu đồng) đối với hành vi vi phạm được quy định tại điểm c, Khoản 4, Điều 31 và
Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của
Chính phủ.
b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho Bà Nguyễn Thị Nhung là người đại diện cho Công ty cổ phần
Tân Tấn Nhật để chấp hành.
Tổ chức và người có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết
định xử phạt trong thời hạn 10 ngày (Mười ngày), kể từ ngày được giao Quyết định
xử phạt. Nếu quá thời hạn nêu trên, Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật không tự
nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
Số tiền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 1 Quyết định này
nộp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh
Kon Tum. Sau khi chấp hành nộp phạt, yêu cầu Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật
gửi chứng từ nộp phạt về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để làm cơ sở
giám sát việc thực hiện.
Công ty cổ phần Tân Tấn Nhật có quyền khiếu nại, hoặc khởi kiện hành
chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho Ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi
nhánh tỉnh Kon Tum để thu tiền phạt.
3. Giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để tổ chức thực
hiện Quyết định này.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này gồm 03 trang được đóng dấu
giáp lai giữa các trang./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.NTMD.
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