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QUYẾT ĐỊNH
v ề việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Duy Khiêm,
Địa chỉ: 355 Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum
(lần đầu)
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ KON TUM
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra
chính phủ, quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;
Căn cứ Thông tư 02/2016/TT-TTCP, ngày 20/10/2016 của Thanh tra
chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP,
ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ, quy định quy trình giải quyết khiếu
nại hành chính;
Xét đơn khiếu nại đề ngày 16/5/2017 của ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám
đốc Công ty TNHH Khiêm Khang, địa chỉ: 355 Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân,
thành phố Kon Tum;
I. Nội dung khiếu nại:
Ông Nguyễn Duỵ Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang
khiếu nại Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC, ngày 08/5/2017 của Phó Chủ tịch
UBND thành phố Kon Tum về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty
TNHH Khiêm Khang vì eác căn cứ sau:
- Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum căn cứ Nghị định số
185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013 để xử phạt Công ty theo Quyết định số
230/QĐ-XPVPHC, ngày 08/5/2017 là chưa phù hợp với quy định của pháp luật
vì Công ty sản xuất, kinh doanh gỗ, được Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
cấp Giấy phép kinh doanh và Công ty kinh doanh đúng ngành nghề như quy
định trong Giây phép kinh doanh và Giây phép kinh doanh còn hiệu lực.
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 230/QĐ-XPVPHC, ngày
08/5/2017 của Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum chưa hợp tình, hợp lý.
Vì UBND thành phố chưa lần nào tổ chức đối thoại để Công ty được trình bày
nguyện vọng, giải quyết khó khăn cho Công ty.
II. Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại:

1. v ề hồ sơ đăng ký kinh doanh:
- Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn Khiêm Khang.

- Địa chỉ trụ sở chính : số nhà 368, đường Sư Vạn Hạnh, tổ 2, phường
Duy Tân, thành phố Kon^Tum, tỉnh Kon Tum.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Duy Khiêm, giới tính: Nam;
Sinh ngày: 06/7/1972, Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; CMND số:
233104028 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 29/4/2004. Chức danh: Chủ tịch
Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Khiêm
Khang được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Kon
Tum cấp đăng ký lần đầu ngày 13/3/2006, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày
21/9/2015. Mã số doanh nghiệp: 6100220923; Mã số nội bộ đăng ký kinh doanh
Quốc gia: 0001740865; Von điều lệ: 02 tỷ đồng.
- Mã số địa điểm kinh doanh số 00002, có địa chỉ tại số nhà 355, 366
đường Sư Vạn Hạnh, tcT02, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum
được
phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở K ế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp
Giấy chứng nhận đăng kỷ địa điểm kinh doanh ngày 31/12/2015).
- Ngành nghề kinh doanh gồm 14 danh mục (cụ thể theo Giấy xác nhận
ngày 28/8/2015 do phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh
Kon Tum cấp). Trong đó, có 4 Mã ngành doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động
ngành nghề khi đủ điều kiện, gồm:

1. Sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật
liệu tết bện (doanh nghiệp hoạt động ngành nghề khi đủ điều kiện, phù hợp vcn
quy hoạch, có nguồn gốc nguyên liệu ổn định theo quyết định
KTN, ngày 06/8/2014 của UBND
tỉnhKon Tum). Mã ngành :

8. Sản xuất gỗ dánygỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (doanh nghiệp hoạt
động ngành nghề khi đủ điều kiện, phù hợp với quy hoạch, có nguồn gốc nguyên
liệu ổn định theo quyết định
sổ1979/UBND-KTN, ngày 06/8/2
tỉnh Kon Tum). Mã ngành : 1621
9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng (doanh nghiệp hoạt động ngành nghề khi đủ
điều kiện, phù hợp với quy hoạch, có nguồn gốc nguyên
ổn định theo quyết
định số
1979/Ùb N
D
-K
TN
,n gày 06/8/2014 của UBND
Kon Tum). Mã
ngành: 1622
13. Khai thác gỗ (doanh nghiệp hoạt động ngành nghề khi đủ điều kiện,
phù hợp với quy hoạch, có nguồn gốc nguyên
ổn định theo quyết định số
1979/UBND-KTN,ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Kon Tum). Mã ngành : 0221
Như vậy, Công ty JN H H Khiêm Khang được cấp phép hoạt động nhưng
có 4 mã ngành chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện như đã nêu trên.
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2. Kiểm tra hồ sơ xử lý vỉ phạm về sản xuất kinh doanh của Công ty
TNHH Khiêm Khang:

2.1. v ề tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Khiêm
Khang tại 355, 366 Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Turn
trước khi Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Turn ban hành Quyết định
số 230/QĐ-XPVPHC, ngày 08/5/2017:
Trên cơ sở hồ sơ của Công ty TNHH Khiêm Khang cung cấp {Bảng
công tháng 1/2017; tháng 2/2017; tháng 3/2017; tháng 4/2017; tháng 5/2017)
thể hiện trung bình hàng ngày tại cơ sở 355, 366 Sư Vạn Hạnh có 08 đến 12
công nhân làm việc chế biến gỗ.
Đồng thời, từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017 Công ty vẫn tiếp tục nhận
hợp đồng cung cấp và gia công các mặt hàng từ gỗ như: Hợp đồng ngày
25/01/2017; Hợp đồng ngày 20/5/2017; Hợp đồng ngày 29/5/2017; Họp đồng
ngày 10/6/2017.
Như vậy, từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017, Công ty TNHH Khiêm
Khang vẫn sản xuất mộ? dân dụng tại cơ sở sản xuất 355, 366 Sư Vạn Hạnh,
phường Duy Tân, thành phố Kon Turn. Mặc dù, cơ quan chức năng đã kiểm tra,
lập nhiều biên bản và Công ty cũng đã nhiều lần cam kết như sau:

- Ngày 25/01/2014, ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH
Khiêm Khang có ký bản cam kết:
“Kểtừ ngày ký
28/02/2014 tôi
sẽ xây dựng hoàn thành công trình phụ trợ, nhà xưởng và d
dứt điếm cơ sở sản xuất từ nơi cữ sang hoạt động sản xuất on định tại khu sản
xuất TTCN tập trung làng nghề H ’N o r”
- Ngày 08/10/2015, ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH
Khiêm Khang ký bản cam k ế t : “K ể từ ngày ký hợp đồng thuê đất cơ sở ổn định
sản xuất tại khu sản xuất TTCN tập trung của thành p hổ đúng quy định. Sau khi
xây dựng hoàn thiện nhàẶUxmg tôi tiến hành đi vào hoạt động sản xuất, tuyệt đổi
không sản xuất tại cơ sở cũ trong nội thành.

...Nếu cơ sở không chấp hành đủng theo cam kết nêu trên và các quy định
hiện hành có
liên quan thì UBND thành phố Kon Turn sẽ ban hành quyết đ
thu hồi đất và Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp thành p hổ sẽ đơn phương
chấm dứt hợp đồng thuê đất vô điều kiện, mọi thắc mắc không được giải quyết.
- Tại Biên bản làm việc lúc 8 giờ ngày 18/5/2016 ông Nguyễn Duy Khiêm
- Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang báo cáo: “ tháng 5/2012 đến nay
Công ty TNHH Trường Khiêm đang bị Bộ Công an khởi tố và điều tra nên đang
ngừng hoạt động”. Tại buổi làm việc đã yêu cầu ông Nguyễn Duy Khiêm- Giám
đốc công ty TNHH Khiêm Khang chấp hành các nội dung sau: “di dời xưởng
3

chế biến lâm sản theo yêu cầu của UBND thành p h ổ tại văn bản số
1323/UBND-TH, ngày 07/7/2016... cam kết không hoạt động chế biến lâm sản
tại địa chỉ 355, 366 Sư Vạn Hạnh... không để xảy ra ô nhiễm m ôi trường; tháo
dỡ ngay toàn bộ thiết bị, máy móc tại xưởng chế biến và di dời xưởng chế biến
vào vùng quy hoạch mạng lưới chế biến g ỗ và lâm sản của tỉnh và ông Nguyễn
Duy Khiêm đã thong nhất các nội dung tại biên bản. .”. Tại buổi kiểm tra, Công
ty vẫn đang hoạt động sản xuất mộc dân dụng có 8 công nhân đang làm việc.

- Biên bản kiểm tra ngày 03/5/2017 tại 355 Sư Vạn Hạnh có kết quả như
sau: “Tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH Khiêm Khang vẫn còn tổ chức hoạt
động sản xuất mộc dân dụng với sổ lượng công nhân 12 người; số lượng máy
móc tại xưởng gồm 01 mậy mâm, 01 máy bào, 01 máy cưa vành và 5 máy công
cụ hỗ trợ cho công nhân sản
xuất...”
v à ông Nguyễn Duy K
Công ty TNHH Khiêm Khang thừa nhận “hành sản xuất mộc dân dụng nằm
ngoài quy hoạch, không đủng địa điếm sản xuất theo quy định của Nhà nước ”
Như vậy, từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2017 (01 năm), Công ty TNHH
Khiêm Khang không chấp hành ngừng hoạt động sản xuất chế biến gỗ và di dời
cơ sở sản xuất tại 355, 366 Sư Vạn Hạnh đến nơi được phép hoạt động theo quy
định của Nhà nước.
2.2. v ề hành vi vỉ phạm về sản xuất kinh doanh chế biến gỗ nằm
ngoài quy hoạch của Công ty TNHH Khiêm K hang trư ó c khi Phó Chủ tịch
IHỈND thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC,
ngày 08/5/2017 về xử phạt vi phạm hành chính:
Quyết định 639/QĐ-UBND, ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh Kon Tum
phê duyệt phương án Quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn
tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2025 quy định:
+ Vị trí quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản tại thành phố Kon
Tum gồm:
* Vị trí 1: Khu công nghiệp Hòa Bình
* Vị trí 2: Khu công nghiệp Sao Mai
* Vị trí quy hoạch các cơ sở Mộc dân dụng tại thành phố Kon Tum là Khu
làng nghề H ’nor, phường Lê lợi.
- Văn bản 681/UBND-KTN, ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum
“Yêu cầu cơ sở chế biến lầm sản tiến hành di dời vào các khu, điểm đã được
quy hoạch trên địa bàn thành p h ố ”
Ngày 18/5/2016, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số
681/UBND-KTN, ngày 05/4/2016 (nêu trên), Đoàn kiểm tra liên ngành tiến
hành kiểm tra thực tế thể hiện tại Biên bản làm việc lúc 8 giờ ngày 18/5/2016:
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“Tại nhà xưởng
tại
355và 366 Sư Vạn Hạnh thể hiện 02 nhà xưởng đ
động sản xuất bình thường (có 8 công nhân đang làm
trí đặt xưởng chế
biến lâm sản của Công ty Khiêm Khang nằm ngoài quy hoạch mạng lưới chế
biến g ỗ và lâm sản theo Quyết định 639/QĐ-UBND, ngày 14/7/2011 và Quyết
định 516/QĐ-UBND, ngày 16/7/2012 và Quyết định 1062/QĐ-UBND, ngày
20/10/2014 của UBND
tinhKon Tum
- Ngày 07/7/2016, UBND thành phố Kon Tum ban hành văn bản số
1323/UBND-TH gửi Công ty TNHH Khiêm Khang và yêu cầu: “Ngừng các
hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản tại địa chỉ số 355, 366 Sư Vạn Hạnh, tổ
phường Duy Tân, thành ph ố Kon Tum; Tiến hành di dời xưởng chế biến lâm sản
trên vào các khu, điểm đã được quy hoạch trên địa bàn thành phổ...
- Ngày 10/8/2016, UBND thành phố Kon Tum ban hành công văn số
1618/UBND-TH, gửi Công ty TNHH Khiêm Khang về việc phúc đáp văn bản
số 17/BC-TP, ngày 04/8/2016 của Công ty TNHH Khiêm Khang với nội dung:
“ đề nghị của Công ty TNHH Khiêm Khang là không có cơ sở xem xét, đề nghị
Công ty
TNHH Khiêm Khang dừng các hoạt động chế biến g ỗ tại sổ 355, 366 Sư
Vạn Hạnh, thành phố Kon Tum... khấn trương di dời nhà xưởng vào các địa
điểm đã quy hoạch trên địa bàn thành p h ổ ”.
- Ngày 01/9/2016, UBND thành phố Kon Tum ban hành công văn số
1844/UBND-TH gửi Công ty TNHH Khiêm Khang và yêu cầu: “
mọi hoạt
động sản xuất, chế biến lâm sản của xưởng chế biến g ỗ tại địa chỉ 355, 366 Sư
Vạn Hạnh, thành p hổ Kon Tum...
”
Trong khi đó, UBND thành phố đã cho Công ty TNHH Khiêm Khang thuê
đất tại làng nghề H ’Nor tại Quyết định số 4286/QĐ-UBND ngày 03/11/2011;
Quyết định số 1158/QĐ-UBND, ngày 07/4/2014 với diện tích 808,7 m2.

Thực hiện Quyết định số 741/QĐ-UBND, ngày 08/7/2016 của UBND
tỉnh Kon Tum, Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với Công ty TNHH Khiêm
Khang, qua làm việc, ngày 27/7/2016, ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc
Công ty TNHH Khiêm Khang ký Bản cam kết số 05-BCK gửi Đoàn kiểm tra
Dừng mọi hoạt động sản xu
liên ngành số 1 với nội dung: “
văn bản số 1323/UBND-TH, ngày 07/7/2016 của UBND thành ph ổ Kon Tum;
cam kết tháo dỡ toàn bộ máy móc, thiết bị
quan đến sản xuất và chế biến
lâm sản trước ngày 30/8/2016”.

Thực hiện Quyết định số 2644/QĐ-UBND, ngày 23/9/2016 của UBND
thành phố Kon Tum, Đoàn kiểm tra liên ngành lập Biên bản kiểm tra số
07/BBKT-ĐKTLN đối với Công ty TNHH Khiêm Khang vào lúc 8 giờ ngày
10/10/2016 với nội dung:
“Tạithời điểm kiểm tra, điểm sản x
đường Sư Vạn Hạnh, tố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum của Công ty
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TNHH Khiêm Khang đang gia công, lấp ráp, sửa chữa, chà nhám, phun sơn...
UBND thành phổ đã 02 lần mời chủ doanh nghiệp để thống nhất di dời địa điểm
sản xuất, chế biến lâm sản
...vàCông ty đã chấp thuận... UBND th
giải quyết 2 lô đất với diện tích 800 m2 tại làng nghề H ’Nor và Công ty đang
hoạt động sản xuất...
”
Ngày 03/11/2016 UBND thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số
3083/QĐ-UBND về việc đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến lâm sản, sản xuất
mộc dân dụng, mỹ nghệ nằm ngoài Phương án Quy hoạch mạng lưới chế biến
gỗ và lâm sản ừên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến
2025. Lý do: Địa điểm sản xuất, kinh doanh có địa chỉ tại 355, 366 đường Sư
Vạn Hạnh, thành phố Kon Tum của Công ty TNHH Khiêm Khang nằm ngoài
Phương án Quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Kon
Tum, giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến 2025 đã được UBND tỉnh Kon Tum
phê duyệt tại Quyết định 639/QĐ-UBND, ngày 14/7/2011
thể
phạm
Khoản 1 và Điểm b, Khỗàn
M
,2 ục
ngày 14/7/2011). Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Khiêm Khang có trách
nhiệm “
dừng toàn bộ hoạt động và tổ chức thảo dỡ máy móc
quan đến việc
chế biến lâm sản, sản xuất mộc dân dụng, mỹ nghệ tại địa chỉ 355, 366 Sư Vạn
Hạnh, phường Duy Tân, thành phổ Kon Tum kể từ ngày 10/11/2016”
Thực hiện Quyết định số 624/QĐ-UBND, ngày 21/3/2017 của UBND
thành phố, ngày 03/5/2017, Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra tại Công
ty TNHH Khiêm Khang đã phát hiện và lập biên bản số 05/BBKT với Công ty
TNHH Khiêm Khang, nội dung: “Tại thời điểm kiểm tra Công ty đang sản xuất
mộc dân dụng tại địa điểm 355 đường Sư Vạn Hạnh, phường D uy Tân, thành
phố Kon Tum với số lượng công nhân dang làm việc là 12 công
Tại
biên bản làm việc, ông Nguyễn Duy Khiêm-Giám đốc công ty thừa nhận đã có
hành vi sản xuất mộc dâiĩ dụng nằm ngoài quy hoạch.
Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 624/QĐUBND, ngày 21/3/2017 lập Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC ngày
03/5/2017 đối với Công ty TNHH Khiêm Khang, nội dung:
tục hoạt động
kinh doanh sản xuất mộc dân dụng trong thời gian bị cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh. Vỉ phạm Khoản 3, Điều 6 Nghị định
185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013 của Chính phủ; sửa đổi tại mục 4, Khoản 7
Điều
1Nghị định
124/2015/NĐ-CPngày
”
Căn cứ Điểm 4, Khoản 7, Điều 1, Nghị định 124/2015/NĐ-CP, ngày
19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, sận xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng sửa đổi Khoản 3, Điều 6 như sau: “Phạt tiền từ 5.000.000
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đồng đến 10.000.000 đồng đối
vớihành tiếp tục hoạt độn
thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động...
Căn cứ Điểm e, Điều 3, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13
quy định nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính như sau: e) Đối với cùng một
hành
vi viphạm hành chỉnh thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức
phạt tiền đoi với cá
nhânr
Căn cứ ngành nghề kinh doanh theo Giấy xác nhận ngày 28/8/2015 do
phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp cho
Công ty TNHH Khiêm Khang quy định:
“1. Sản xuất sản phẩm từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và
vật liệu tết bện (doanh nghiệp hoạt động ngành nghề khỉ đủ điều kiện, phù hợp
với quy hoạch, có nguồn gốc nguyên
ổn định theo quyết định so
1979/UBND-KTN, ngày 06/8/2014 của UBND tỉnh Kon Tum). Mã ngành : 1629
Như vậy, sau nhiều lần bị lập biên bản Công ty TNHH Khiêm Khang đã
nhiều lần cam kết nhưng vẫn cố tình không chấp hành mà vẫn hoạt động sản
xuất mộc dân dụng tại cơ sở 355, 366 Sư Vạn Hạnh, thành phố Kon Tum (vị
sản xuất không phù hợp Ặịuy hoạch như đã nêu trên). UBND thành phố đã ban
hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 về việc đình chỉ hoạt
động cơ sở chế biến lâm sản, sản xuất mộc dân dụng, mỹ nghệ nằm ngoài
phương án quy hoạch mạng lưới chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh Kon
Tum đối với Công ty TNHH Khiêm Khang nhưng Công ty vẫn tiếp tục hoạt
động. Do đó, căn cứ vào mức độ, tính chất vi phạm của Công ty TNHH Khiêm
Khang như đã nêu trên, để đảm bảo tính nghiêm minh theo pháp luật, được sự
ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 08 tháng 5 năm 2017, Phó Chủ
tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính số 230/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Khiêm Khang
với mức phạt 20.000.000 đồng là đúng quy định.
III. Kết quả đối thoại:

Ngày 28/7/2017, ông Nguyễn Xuân Ninh - Phó Chủ tịch UBND thành
phố (đã được Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền giải quyết vụ việc khiếu nại
của ông Nguyễn D uy Khiêm
—Giảm đốc Công ty TNHH Khiê
bản sổ 1682/UBND-GUQ ngày 27/7/2017) đã chủ trì buổi đối thoại với ông
Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang và đã thông qua
dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung kết luận: Không công nhận
nội dung khiếu nại theo đơn đề ngày 16/5/2017 của ông Nguyễn Duy Khiêm Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy
Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang không thống nhất với kết quả
giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại đề ngày 16/5/2017. Tuy nhiên, ông
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không cung cấp được thêm chứng cứ để chứng minh Quyết định số 230/QưXPVPHC, ngày 08 tháng 5 năm 2017, của Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon
Tum là không đúng quy định.
Sau khi nghe ý kiến của ông Nguyễn Duy Khiêm —Giám đốc Công ty
TNHH Khiêm Khang, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp và kết quả xác
minh, các nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc Công ty
TNHH Khiêm Khang là không có cơ sở để xem xét, giải quyết. Yêu cầu ông
Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang chấp hành
Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC, ngày 08 tháng 5 năm 2017, của Phó Chủ tịch
UBND thành phố Kon Tum.
IV. Kết luận:
Ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang cho
rằng: Công ty TNHH Khiêm Khang đã sản xuất, kinh doanh lâm sản từ năm
2007 đến nay, trước khi có Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chế biến
gỗ và lâm sản của tỉnh Kon Tum. Công ty có những đơn hàng đã ký họp đồng
sau khi có Quyết định dừng sản xuất của UBND thành phố tại Quyết định số
3083/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND thành phố Kon Tum. Công ty sản
xuất, kinh doanh gỗ đã được Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum Giấy phép
kinh doanh và Công ty kinh doanh đúng ngành nghề như quy định trong Giấy
phép kinh doanh và Giấy phép kinh doanh còn hiệu lực, cho rằng hoạt động kinh
doanh là mua bán chứ không phải là sản xuất và không chấp hành, khiếu nại
Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC, ngày 08 tháng 5 năm 2017, của Phó Chủ tịch
UBND thành phố Kon Tum là không đúng.

Từ những nhận định và căn cứ ữên; Xét Báo cáo ngày 23/7/2017 của Đoàn
xác minh (được thành lập tại Quyết định
261/QĐ-CTUBND ngày 24/5/2017
của Chủ tịch UBND thành phổ Kon
m
u)T về kết quả xác minh
của ông Nguyễn Duy Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Khiêm Khang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Không công nhận khiếu nại của ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám
đốc Công ty TNHH Khiêm Khang với nội dung: Khiếu nại Quyết định số
230/QĐ-XPVPHC, ngày 08/5/2017 của Phó Chủ tịch ƯBND thành pho Kon
Tum về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Khiêm Khang.
Giữ nguyên nội dung Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC, ngày 08/5/2017
của Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum về việc xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty TNHH Khiêm Khang.
Điều 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này,
nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại này thì ông Nguyễn Duy
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tịch UBND tỉnh Kon Tum hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân
theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chánh
Thanh tra thành phố, Trưởng phòng Kinh tế thành phố, Thủ trưởng đorn vị, cá
nhân có liên quan và ông Nguyễn Duy Khiêm - Giám đốc Công ty TNHH
Khiêm Khang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
T D X ĩn T :« ! ,.
- TUBND
Tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban TCD tỉnh;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- ủy ban MTTQVN TP;
- Như điều 3 (t/h);
- Thanh tra TP;
- Phòng Kinh tế TP;
m
- Đ/c Chủ tịch ƯBND TP;
- Phòng TN-MT TP;
- Phòng QLĐT TP;
- ƯBND P. Duy Tân;
- Ban TCP TP;
- Trang TT ĐT TP (công khai);
- Lưu: VT,ƯB (Tuấn, P.Bình)-

TUQ. CHỦ TỊCH
________ĩ . ________?______ * ______
PHÒ CHỦ TỊCH
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