
UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĂN TỐ

Số:         /TB-VPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Văn Tố, ngày       tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO 
Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính (Sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 
hành chính.

Chủ tịch UBND xã Văn Tố thông báo nội dung thông tin công bố công 
khai xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá 
nhân vi phạm như sau:

1. Nội dung công khai:
- Họ và tên cá nhân vi phạm: Bà Nguyễn Thị Nam
- Nơi ở hiện tại: Thôn Mỹ Ân, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
- Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí
- Hành vi vi phạm: Tự ý xây dựng công trình trong hành lang an toàn 

đường bộ tại Km21+685, bên trái tuyến, Tỉnh lộ 391.
Quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ về 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.

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 2.000.000 đồng (bằng chữ: 
Hai triệu đồng chẵn)

Hình thức xử phạt bổ sung: Không
Các biện pháp khắc phục hậu quả: Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm.
(Kèm theo bản sao Quyết định số 188/QĐ-XPVPHC ngày 31 tháng 5      

năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Văn Tố)
2. Thời gian thực hiện Quyết định:
Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính có hiệu lực.

https://download.vn/nghi-dinh-118-2021-nd-cp-57074


3. Cổng thông tin điện tử xã có trách nhiệm công khai đầy đủ nội dung 
thông tin công khai nêu trên trên phương tiện thông tin đại chúng của xã theo 
quy định./.

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử xã; (Để thông báo)
- Lưu: VP, Hồ sơ VPHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Nguyễn Văn Tuấn
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