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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số33/BB-VPHC lập ngày 
10/8/2021của UBND phường Thạch Khôi;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 5051/QĐ-XPVPHC 
ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Hải Dương;

Căn cứ vào biên bản kiểm tra số 46/BB-KTQT lập ngày 13/10/2021 của 
UBND phường Thạch Khôi;

Tổ chức vi phạm có tên sau đây:
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Long Tân Hải.
Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Thạch Khôi Gia Xuyên, phường 

Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Mã số doanh nghiệp: 0800978951
Ngày cấp: 27/3/2012; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương
Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khoa Trường;  Giới tính: Nam 
Chức danh: Giám đốc
Không thực hiện đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 

03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-
CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, cụ thể: Đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày 
lập biên bản vi phạm hành chính mà Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 
Long Tân Hải không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp.

Căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP 
ngày 27/11/2017 của Chính phủ và Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 
03/2018/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-
CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ; Tôi Tăng Văn Quản – Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Hải Dương thông báo Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Long 
Tân Hải phải thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây 
dựng vi phạm trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo.

Hết thời hạn này mà Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Long Tân 
Hải không thực hiện thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính và quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 03/2018/TT-
BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 
27/11/2017 của Chính phủ.

Thông báo này được niêm yết công khai tại công trình vi phạm để cá 
nhân, tổ chức vi phạm biết và thực hiện. Giao UBND phường Thạch Khôi tổ 



chức niêm yết công khai, lập biên bản kết thúc công khai và chủ trì phối hợp với 
các đơn vị liên quan đôn đốc thực hiện thông báo này theo qui định./.

Nơi nhận:
- CT và PCT UBND thành phố (Ông Quản);
- Chủ tịch UBND P. Thạch Khôi;
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 
Long Tân Hải (để thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (phối hợp);
- Lưu: VT, hồ sơ VPHC.

NGƯỜI RA THÔNG BÁO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP
Tăng Văn Quản
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