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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN TỐ
Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của 
Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao 
thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 317/BB-VPHC lập ngày 07/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông:
1. Ông Đỗ Ngọc Trác - Đại diện hộ gia đình
Ngày, tháng, năm sinh: 01/8/1956        Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Lao động tự do
Nơi ở hiện tại: Thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:  037056000959            ngày cấp                                       

08/4/2021  ; nơi cấp Cục cảnh sát
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ. Cụ thể:
Dựng khung thép, Xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ 

tại Km22+140, bên phải tuyến đường tỉnh 391, chưa được cấp có thẩm quyền cho 
phép xây dựng; 

Phạm vi xây dựng: Cách tim đường 9,4m, bám mặt đường 3,5m, sâu 7m. Qua 
xem xét hồ sơ, phạm vi xây dựng công trình không nằm trong phạm vi đất thuộc 
quyền sử dụng của gia đình.

Kết cấu xây dựng: Dựng khung thép, xây tường,, móng xây bằng gạch Bê 
tông ximăng, vữa ximăng cát.

3. Quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 
30 tháng 12 năm 2019 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giao thông đường bộ và đường sắt được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành 
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chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng, 
đồng thời Ông Đỗ Ngọc Trác phải bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc  tháo 
dỡ công trình vi phạm và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm 
hành chính gây ra” quy định tại điểm đ; khoản 10 điều này;

4. Tình tiết tăng nặng: Không.
5. Tình tiết giảm nhẹ: Phá công trình cũ đã xuống cấp xây lại.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. 
Mức tiền phạt là 2.000.000 đồng ( Hai triệu đồng chẵn).
b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không
c) Biện pháp khắc phục hậu quả:
- Buộc Ông Đỗ Ngọc Trác tự tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình 

trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận 

được Quyết định này.
Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Ông Đỗ Ngọc 

Trác bị xử phạt có tên tại Điều này chi trả.
Ông Đỗ Ngọc Trác có tên tại Điều này phải hoàn trả số kinh phí là: …………..
(Bằng chữ: ……………………………………………………………………)
Cho: ………………………………………là cơ quan đã thực hiện biện pháp 

khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng 6 năm 2022.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho Ông Đỗ Ngọc Trác là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết 

định này để chấp hành.
Ông Đỗ Ngọc Trác có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Ông Đỗ Ngọc Trác không tự nguyện chấp 
hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Ông Đỗ Ngọc Trác  phải nộp số tiền phạt là 2.000.000 đồng (Bằng chữ: 
Hai triệu đồng) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) – 
Chi nhánh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (được Kho bạc Nhà nước huyện Tứ Kỳ 
ủy nhiệm thu tiền phạt) hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: .................................... 
của ............................................................................................................................ 
trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Ông Đỗ Ngọc Trác có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy định pháp luật.

2. Gửi cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) – Chi 
nhánh huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Ủy ban nhân dân xã Văn Tố để tổ chức thực hiện.
4. Gửi cho Hạt đường 391 để biết và phối hợp thực hiện./.
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Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ. CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Khuyến

 
Quyết định đã giao trực tiếp cho Ông Đỗ Ngọc Trác là cá nhân bị xử phạt 

vào hồi.... giờ .... phút, ngày …/…/2022.
 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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