
UBND TỈNH GIA LAI 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLKKT-QLĐT Gia Lai, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

V/v triển khai Nghị định số 

122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 

của Chính phủ quy định về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực kế hoạch 

và đầu tư. 

 

 

 Kính gửi: 

            - Các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa; 

            - Các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. 

 

Ngày 28/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy 

định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, theo đó Nghị định 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 

01/6/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

hoạch và đầu tư. 

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, 

mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành 

chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu 

tư. Để triển khai Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ 

có hiệu quả, tránh vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, Ban Quản lý Khu kinh 

tế thông báo đến các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế Cửa 

khẩu quốc tế Lệ Thanh để kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện. 

 (Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định 

về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư được đăng tải trên 

Website của Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ http://bqlkkt.gialai.gov.vn). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Website BQLKKT; 

- Lưu: VT, QLĐT (2). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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