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CONG TY CÓ PHÂN THUONG MAI - �ÅU TU' LONG BIEN 

(M� chúng khoán: LBC) 
1.Ten công ty: 

2.Tru so chinh:561 Duong Nguyëên Vän Linh- P.Sài Dông -Q.Long Biên - .Hà NÙi 
3. So dien thoai: 024.38750728-02438757158 
4. Fax: 024.38750729 

5. Nguoi thrc hiÇn công bô thông tin: 
- Ho và tên: Vj MINH TUAN 
- Dia chi: Sô nhà 31 Ngo 170 Ngô Gia Tå, P.Duc Giang. Q.Long Biên. TP.Hà nÙi 
- Diên thoai: 

- Giám �ôc công ty 

+Di �Ùng: 0913238706 

+Co quan: 024.36740180 
6. Loai thông tin công bô: 24h 
7. Noi dung thông tin công bô: 

Công ty co phân thuong mai Dau tu Long Bien công bó thông tin Quyét dinh só 
3985/QD-XPHC cua UBND TP Hà NÙi ngày 24/10/2022 vê viÇe xu phat h£nh chinh 
hành vi vi pham không châp hành quyêt dËnh dinh chi hoat dÙng theo quy dinh cça 

pháp luât vê phông cháy chïra cháy nhur dinh kèm. 

Ngày nhân quyêt dËnh xu ph¡t: 01 tháng 11 n�m 2022 

Thông tin này dä durge công bô thông tin trên trang thông tin diÇn tù cça Công ty cô 
phan throng mai - �âu tur Long Biên vào ngày 01/11/2022 tai duöng d§n: 

www.haprolongbien.vn 
Chúng toi xin cam kêt các thông tin công bó trên dây là dúng su thât và hoàn 

toàn chju trách nhiÇm truóc pháp lut vÁ nÙi dung các thông tin d� công bÑ. 
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- Ban giánm dôc Cóng ty: 
- Kê toán truöng Công ty: 

- Luu VT, TC-HC Côong ty. 
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Minh Tuân 
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S: 3985 QÐ-XPHC Hà Noi, ngày 24 tháng /O n�m 2022 

QUYET DINH 
Xr phat vi pham hành chính 

CHU TICH ÜY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ NOI 

Cän cu Luát Tó chúc chính quyèn dia phuomg ngày 19/6/2015 và Lu�t 
sra doi, bô sung mot sô diéu c£a Luât Tó chntc chính phi và Luat 1T6 chiée chính 

quyên dja phuong ngày 22/11/2019; 

Can cu Dièu 57, DiÁu 68, �ièu 70, �iÁu 78, Diêu 85 Lau�t Xie lý vi pham 

hành chinh (stua �ói, bó sung n�m 2020); 
N THA 

Can cú Nghi dinh só 118/2021/NÐ-CP ngày 23/12/2021 cua Chinh phil{ 
quy ainh chi tiêt mÙt sô di¿u và biÇn pháp thi hành Luat Xü lý vi phgm 

hành chinh; 

C�n cu NghË �inh só 144/2021/NÐ-CP ngày 31/12/2021 cça Chính phù 

quy dinh x* phat vi pham hành chính trong linh vec an ninh, trát tus, an toàn x� 

hoi: phòng, chóng tÇ nam xä hÙi: phong cháy, chita cháy; citu nan, ciu ho 

phong, chông bao luc gia dinh; 
. 

Can cu Quyét dinh só 5506/0Ð-UBND ngày 31/12/2021 cua Chi tich 

UBND thành phó Hà NÙi ve viÇc phân cóng cong tác cia Chi tich UBND Thành 

pho và các Phó Chù tjch UBND Thành phÑ; 

Can ci Quyét dinh só 2934/QD-UBND ngày 17/8/2022 cia Chii tich 
UBND thành phó Hà NÙi sta �ói Khoán 1, Diêu 3, Quyet �inh só 5506/0Ð-
UBND ngày 31/12/2021 cça Chi tich UBND thành phó Hà NÙi vé viÇc phân 

cong cong tác cua Chu tich UBND Thành phô và các Phó Chù tjch UBND 

Thành pho; 

C�n cu Quyét dinh só 2727/0D-GOXP ngày 04/8/2022 cia Chù tich 
UBND thành phó Hà NÙi vê viÇe giao quyên xu phat vi pham hành chính; 

Can ct Biên bán vi pham hành chính só 000110/BB - VPHC do Công an 

hugyén Gia Lám - Cóng an ihành phó Hà NÙi lâp ngày 16/9/202; 

C�n ct két quå xác minh và các tài liÇu có trong ho so; 

Theo de nghi cüa Công an thành phÑ Hà NÙi t¡i To trình só 812/TT 
CAHN-PVO1 ngày 19/10/2022 ve viÇc dé nghË ra Quyêt dinh xiè phat vi pham 
hành chinh. 
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QUYÉT DNH: 
Diêu 1. Xë ph¡t vi pham hành chính dôi vÛi: 

1. Tên to chúe vi ph¡m: Công ty co phân thuong mai - dâu tu Long Biên. 

Dja chi tru sß chính: S6 561, duòng Nguyén V��n Linh, phuròng Sai Döng, 

quan Long Biên, Hà NÙi. 

Ma só doanh nghiÇp: 0100596869 
D�ng ký ân �âu, ngày: 05/11/2003; �äng ký thay �ôi lân thé 13, 

ngày: 18/12/2018. 

Nai cap: So Kê ho¡ch và dâu tu thành phÑ Hà NÙi. 
Nguoi dai diÇn theo pháp lut: Vk Minh Tu¥n. Giói tính: Nam. 

Chuc danh: Giám �óc. 

2. Da thyc hiÇn hành vi vi ph¡m hành chính: 

Không cháp hành quyêt dËnh �inh chi ho¡t �Ùng theo quy dinh cça pháp 
lut vê phòng cháy và chïa cháy. 

3.Quy dinh t¡i: 
- Kho£n 4 Dièu 30 NghË dinh sÑ 144/2021/ND-CP. 

- Kho£n 2 �ièu 4 NghË �Ënh sÑ 144/2021/NÐ-CP 

4. Các tinh tiêt täng n�ng: Không. 

5. Các tinh ti¿t giàm nh�: Không. 

6. Bi áp dung hinh théc xë phat, biÇn pháp kh�c phåc hu quà nhu sau: 

a) Hinh thúc xë ph¡t chính: Phat tiên. 

Cu the: 

Không cháp hành quyét dinh �inh chi ho¡t �Ùng theo quy �inh cúa pháp 

luat vÁ phòng cháy và chïa cháy. Múc tiên ph¡t là: 80.000.000 �ông (Tám maoi 

triÇu dóng. 
Sótien ph¡t �Ñi vÛi hành vi vi ph¡m là: 80.000.000 dông (Túm muoi 

tri�u dông). 
b) Hinh thúc xù ph¡t bô sung: Không. 

c)Bien pháp kh�c phuc hu quà: Không 

DiÁu 2. Quy¿t dinh này có hiÇu lye thi hành kê tir ngày ký. 

DiÁu 3. Quyét dËnh này duoc: 
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1. Giao cho ông Vk Minh Tuán là �ai diÇn cça tÑ chéc bË xë phat có tën 

t¡i Diêu 1 Quyêt dËnh này �Ã châp hành. 

Cong ty cô phân thuong m¡i - dâu tu Long Biên có tên t¡i �iêu I phái 

nghiêm chinh châp hành Quy¿t dinh xë ph¡t này. Nêu quá thÝi h¡n mà Công ty 
co phan thuong mai - �âu tu Long Biên không tu nguyÇn châp hânh thi së bj 

cuong chê thi hành theo quy �Ënh cça pháp lut. 

a) Cong ty cô phân thuong m¡i - �àu tu ILong Biên bË xë ph¡t có tên t¡i 

Diéu I phi nÙp tiên phat t¡i Kho b¡c Nhà nuóc Hà NÙi trong thÝi h�n 10 ngay, 

kê të ngày nhn dugc Quyêt dinh này. 

Ho·c Công ty cô phân thuong mai - �âu tu Long Biên có tên t¡i �iêu 1 

nop tiên xù ph¡t t¡i ch cho nguoi �ã ra Quyêt �Ënh xë ph¡t theo quy dËnh t¡i 

khoàn 2 EDiêu 78 Lut Xt lý vi ph¡m hành chính. 

b) Công ty cô phân thuong m�i - �âu tu Long Biên có quyên khiêu n¡i 

ho·c khoi kiÇn hành chính �ôi vói Quyêt �Ënh này theo quy dËnh cça pháp lut. 

2. Gui cho Kho b¡c Nhà nuóc Hà NÙi �é thu và qu£n lý tiên ph¡t. 

3. Gui cho Công an thành phô Hà NÙi �e quån lý, luu hô so gôc vu viÇc. 

4. Gui cho Công an huyÇn Gia Lâm - Công an thành phô Hà NÙi dê tô 

chéc thuc hiÇn. 
Quyêt dinh này gôm 04 trang (�urge in hai mat trên tò khô giây A4)./ 

KT. CHÚ TICH 
APHO HU TICH 

Noi nhan: 
- Nhu Dieu 3; 
-Chù tich UBNDTP; (�� báo cáo) 

Ph6 Chu tËch TT UBND TP LE Hông Son; 

Giám �Ñc CATP; (05bh 
Công an huyÇn Gia Lâm; 

-VPUBTP: CVP, PCVP Cu Ngoc Trang, NC; 
- Lru: VT, NC. 

L& Hông Son 
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Quyet dinh dã giao truc tiép cho <cá nhán/nguoi dai diÇn cça tó chic> bË xu 

phat vào hôi. giò. phút, ngày.. . 

NGUOI NHAN QUYÈT �INH 
(Ky, ghi rõ ho và tên) 
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