
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 119! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN DAK GLONG Dc 1p  - Ti.r do - Hnh phñc 

S&  '7'f  /QD-XPVPHC Dák Glong, ngày,4 tháng . nám 2021 

QUYET DINII 
Xu' phit vi phm hành chInh 

    

Can cj'Diu 57, Diu 68, LutXi'r lj viphgm hành chInh ngày 20/6/2012, 

CánthNghidjnhso81/2013/ND-CP, ngày 19/7/2013 cia Chmnhphz Quy 
djnh chi tiêt ye m3t so diêu và biçn pháp thi hành Lugt Xt'r lj vi pham hành chInh; 

Can c& Nghj dinh sc 97/2017/ND-cP, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cia 
ChInh phi Quy djnh tha dOt, bó sung mt sO diêu cia Nghj djnh so 81/2013/ND-
C'P, ngày 19 tháng 07 nám 2013 cña Chinh phi Quy djnh chi tiêt ye mt so diêu 
và binpháp thi hành Lu2t Xz lj viphqm hành chInh,' 

Can cz Ngh djnh s 91/2019/ND-CF ngày 19/11/2019 cia ChInh ph? ye xii' 
phgt viphgm hành chInh trong linh vwc dat dai; 

Can cii Quyet din/i s6 1172/QD-UBND ngày 24/8/2011 ciia UBND tin/i 
Dák NOng v vic hiiy bO giá'y chthig nhn quyn th dyng ddt cü; dng th&i cá'p 
iqi giá'y chiiig nhn quyn th dung ddt, quyn sO' hfru nhà ó vâ tài san khác gcn 
lin vói dá't cho COng ty TNHHMTVDckNtao; 

Can cii Biên ban vi phqm hành chInh v liih vy'c dat dai s6 23/BB-VPHC 
do ông Nguyln Thành Trung, chii'c vy. COng chiiv Dja chmnh, nOng nghip, xáy 
dy'ng và mOi trii'&ng, doii vj cOng tác: UBND xa Quáng So'n, huyn Dck Glong, 
tinh DkNong 4p hi 14 già 00phiit ngày 12/05/2021 dO'i vO'i bà Dqng Th/ Phin, 
nc/i a hin tqi: thOn Quáng Tiê'n, xd Quáng Son, huyn Dák Glong, tinh Dák 
NOng, 

Can cii' Quyë't djnh sO' 24/QD-GQXP, ngày 06/01/202 1 ciia Cliii tjch UBND 
huyn Dk Glong v vic giao quyn xii'phgt viphqm hành chmnh; 

Theo d nghj ciia TrzthngphOng Tat nguyen và MOi trzeO'ng tqi TO' trinh sO' 
2(d../TI'r-UBND, ngày 47 tháng  6  nám 2021; 

Tôi: Nguyn Vn Hçip Chüc vi: Phó ChU tjch 

Dcin vj: Uy ban nhân dan huyn D.k Glong. 

QUYET DINH: 
Diu 1. Xtr pht vi ph.m hành chInh d& vói ông (bà) có ten sau day: 

1. HQ và ten: Dng Thj Phin Giâi tInh: NÜ 

Ngày, tháng, nãm sinh: 05/01/1990 Quc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Lam nông 
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Ni a hin t?i:  thôn Quáng Tin, xä Quâng San, huyn Dk Glong, tinh 
Dk Nông 

2. Dä thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Chim dat nông nghip là dt 
rirng san xut tti khu v1rc nông thôn. 

* Tng din tIch dt vi phm: 1.582 m2  (0,1582 ha); trong do din tIch 259 
m2  (0,0259 ha) thuc lô lOa, khoânh 7, tiu khu 1668 và din tIch 1.323 m2  
(0,1323 ha) thuc lô 3b, 31 a, khoãnh 1, tiu khu 1674, thuc Cong ty TNHH 
MTV Dk Ntao quãn l theo Quyt djnh s 11 72/QD-UBND ngày 24/8/2011 cüa 
UBND tinh D.k Nông v vic hüy bO gi.y chirng nhn quyn sü diing dt eti; 
dng thai cp l.i giy chüng nhn quyn sCr diving dAt, quyn s& hru nhà & và tài 
san khác g.n lin v&i dAt cho Cong ty TNHH MTV Dk Ntao; din tIch vi pham 
thuc dja giâi hành chInh xâ Quâng Son, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông 

* Ranh giói; tça d vi trI vi phm: 

- Ranh giâi: 

+ PhIa Bc giáp dAt rmg thuc Cong ty TN}IH MTV Dk Ntao quãn l; 

+ PhIa Nam giáp dAt nrng thuc Cong ty TNII{H MTV D&k Ntao quân li'; 

+ PhIa Tây giáp dAt rirng thuc Cong ty TNHH MTV Dtk Ntao quân l; 

+ PhIa Dông giáp dAt thng thuc Cong ty TNHH MTV Dk Ntao quàn l; 

- Tça d vj trI vi pham: Gm 05 diem khép kin tai  vi trI vi phm nhu sau: 

1 (xy= 424105; 1344215); 2 (xy= 424063; 1344228); 3 (xy 424044; 
1344187); 4(xy= 424062; 1344175); 5 (xy= 424075; 1344187). 

- Hin trng trén dAt tnxâc khi vi phm: Dt có cay chi tái sinh, cay cO. 

- Hin trng tai  thai dim 1p biên bàn VPHC: Dang tin hãnh phát dçn cay 

chi; cay Co. 

* Thai gian vi phm: Vào ngày 12/5/2021 (theo biên ban kiJm tra ngày 

12/5/202 1 cia Trgm kim lam lien xâ Quáng So71,. 

* S lqi bt hqp pháp có disqc do thrc hinhành vi vi pham là 569,52 dng; 
duçic lam trOn s bang: 570 dng (bang chCc: Nám tram bay mwoi dng) 

Quy djnh dim d, khoàn 3, Diu 14 cOa Nghj djnh s 91/2019/ND-CP ngày 
19/11/2019 cüa ChInh phü v xü pht vi pham hành chInh trong linh vrc dAt dai. 

3. Các tInh tit tang nng: Không. 

4. Các tInh tit gim nhç: Không 

5. Bj áp diing hInh thüc xir phat, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 

a) HInh thüc xü pht chInh: 
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- Phit tin vâi müc pht là 27.500.000 dng (bang ch1i: Hai mucii bay triu 
nám tram nghIn dng) di vài hành vi Chim dt nông nghip là dt rung san xuât 
tai khu vrc nông thôn, vi phm quy djnh tai  dim d, khoân 3, Diu 14 cüa Nghj 
djnh s 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü v x1r pht vi phm hành 
chInh trong 11th v1rc d.t dai. 

b) HInh thüc xü pht b sung: Không. 

c) Bin pháp khc phc hu qua: 

- Buc khôi phc li tInh tring ban du cüa dt truàc khi vi phm; 

- Buc bà Dng Thj Phin trâ lai diên tIch 1.582 m2  (0,1582 ha); trong do 
din tIch 259 m2  (0,0259 ha) thuc lô lOa, khoânh 7, tiu khu 1668 và din tIch 
1.323 m2  (0,1323 ha) thuôc lô 3b, 31a, khoãnh 1, tiu khu 1674, thuc Cong ty 
TNI-H-I MTV Dk Ntao quãn l theo Quy& djnh s 11 72/QD-UBND ngày 
24/8/2011 cüa UBND tinh Däk Nông 

- Buc np l.i s igi bt hçip pháp có dixçic do thc hin hãnh vi vi phm là 
570 dng ('bang chfr: Näm tram bay mjrii dng,) vào ngân sách nhà nuóc. 

Thai han thuc hiên bin pháp khc phic hu qua là 30 ngày, kê tü ngày 
nhn dixqc Quyt djnh. 

Mci chi phi th chirc khc phçic hu qua do bà Dng Thj Phin chi trà. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. 
Dieu 3. Quyet dnh nay duqc: 
1. Giao cho bà Dng Thj Phin là ngi.thi vi phtm CO ten tai  Diu 1 Quyt 

djnh nay dê chap hành. 
Ba Ding Thj Phin phài nghiêm chinh chap hàth Quyt djnh xir pht nay. 

Nêu qua thai han  ma bà Dng Thj Phin không t nguyen chap hành thI sê bj 
cuOng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lut. 

Trumg hçip không np tin pht trirc tip cho ngithi có thm quyn xà pht 
vi phm hành chIth theo quy ctjnh tai  khoân 2 Diêu 78 Lut xr l vi phm hành 
chInh näm 2012, bà Dng Thj Phin phâi np tiên tai  Kho b.c Nhà nuâc Däk 
Glong hoc Ngân hang Nông nghip và Phát triên nong thôn Chi nhánh Däk 
Glong trong th?i han  10 ngày, kê tu ngày nhn duc Quyét djnh xir pht vi phm 
hành chInh. 

Ba Dng Thj Phin có quyn khiu nai  hoc khâi kin hành chInh d6i vâi 
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gui cho Kho bac  Nhà nuâc Däk Glong , Ngân hang Nông nghip và Phát 
triên nông thôn Chi nhánh Däk Glong dé thu tiên pht. 

3. Gài cho Van phOng HDND & UBND huyn d cong b cong khai. 

4. GEi UBND xã Quãng San: 
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- Bàn giao Quyt djnh xir phat vi pham hành chInh (co lçp biên bàn bàn 
giao) cho bà Dng Thj Phin theo dung th?yi gian quy djnh. 

- Theo dôi, giám sat vic chip hành Quyt djnh xir pht vi phrn hành chInh 
cüa bà Dtng Thj PhinJ 

No'i nhân: 
- Nhtr Diêu 3; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Chánh VP, các PCVP UBND huyn; 
- Phông Tir pháp (dé biét); 
- Phông TN&MT (theo dOi); 
- Cong ty TNHH MTV DAk Ntao; 
- Luu: HSVP. 

NGIXOI RA QUYET DINH 

PHO CHU T!CH  UBND HUYN 
Nguyen Van Hqp 



UBND HUYN DAK GLONG 
UBNI) XA QUANG S€YN 

A/Mu biên bàn sd (A. 
CQNG HOA XA 1101 CHU NG}IIA vir NAM 

Doe Ip - T do - 1Tnh phtic 

    

So:  
i-*ui(; IN VA Mi  H"VFN OAK 

S6:..41C  I BIEN BAN VE P1MM IIANH CHINII 
Tronglinhvu.cfdtaj 

..ffônrY, hôi 14-gi' 00 phñt, ngây 12/5/202 1, tai 3  Tram kim lam lien xà Quang Son, huyn Dãk Glong, tinh Däk NOng. 

C'ãn th Lut xjc l viphgm hánh chinh nám 2012; 

C'än ct Nghi c/in/i sd 91/2019/N.D-cp ngày 19/11/2019 cüa Ghinh pht quy dinh ye xipliqt vi phçin hành chinh trong lIzh v'c ctát ctai (goi tat là Nghj dfnh so 9]/2019/ND-Gp); 

Can th Quyt ctInh sd 1172/QD..UBND ngày 24/8/201] cta UBND tinh DákNOng ye vic hüy 1,6 GM; 
chwng nhán quyên sw dung dat cü, dOng thoi cap laz GiOy chung nhdn quyên si€ dung &lt quyen so hutu izha c 
vâ tài san khdc gdn lien vái ddt cho cong ty TNHH Môt thành viCii Dá/c N'Tao (gQi tat là QuyCt dinh sO / / 72/QD-. (JBND, 

Can c& B/en kMin tra ngày 12/5/2021 cta Train kiê'tn lain lien xa Quáng Son phdi hQp v&i Cong tv TA/H/I M7'V Dak N Tao, 

Ching tOi gôm: 

1. Hç và ten: Nguyn Thành Trung. Chcrc vv: Cong chirc Da chInh; 
Co quali: IJBND xã Quang SoOn, huyen Dàk Glong, tinh Dák Nông. 
2. Vói si' chcrng kin cUa 5 : 

a) ITç và ten: Nguyn Vn Duyt. Ngh nghip: Kini lam dja bàn; 
Ni a hiên nay: Tram kirn lam lien xã Quãng Son, Dâk Glong, Dãk Nông. 
b) HQ và ten: 

.Ngh nghip:  
Noi a hiên nay:  

c) E{Q Va ian: TO Van Quang. Chrc vii: Nhñn viên quân l bCo v rlmg; 

Co quan: Cong ty TNHH MTV Dak N"l'ao. 

Tiri hanh 1p biên bn vi pham hành chinh di vol <Ong ('b4.)/t6 char> Co ten sau day: 
<1. ho vd ten>: Triêu Van Chôi. Giài tinh: Narn. 

Ngày, tháng, nAni stnh: 07/01 /1 991. Quc tjch: VitNarn. Ngh nghiêp: Lam nông. 

Noi a hiân tai: ThOu Quáng Tn, x Quáng Scm, huyn Dãk Glong, tinh Däk NOng. 
CMND: ; ngây cp / ./  ;ncii cip  
Vç là bà: Dng Thj Phin. Giói tInh: N. 

Ngãy, tháng, nàm sinh: 05/01/1990. Quc tich: Viét Narn. Ngh ngliip: Lam nông. 
Noi hiêii ti: Tbôn Quáng Tin, xâ QUãIig Son, huyên Däk Glong, tinh Dk NOng. 
CMND: ; ngày câp /  .1  noi cãp  

2. Di có càc hành vi vi pliam hành climb: 

Chiini dat hOng izghiêp là cidt trdng iáa, dat rfrng (tc ding, (Mt rfrng jhông ho, dat r1ing san xut fçii k/ui 
wrc nOng thôn. /1

. 
• I9 

/ ,4
1

1 

F 

4) 





Din tIch dâ't vi phm X
diu chfnh già t pharn 

x 
Giá dât cy th xâc cljnh bng phuang pháp h s6 S6 nrn vi 

10. Tang vat, phuong tin vi phm hânh chinh bj t?m  giü, gOrn: 

f 

/ 

Cth: C'him dit ràlig san xult. 

Vi Ui 
vi pham I tong diu kiên thoi tiet thuân loi, doan lam viöc dà dung cong cu dinh vi la may dmh vi CJPS 

map 76CSx, xic dm1-i vi trI vi pham trên diên tIch dirac giOi h?n bOi các t9a d h t9a dO VN 2000 nhu sau: 

I .(424.105-13442 15); 2.(424O63-1344228; 3.(424044-.1344187); 4.(424062-1344175); 5.(424075-J 344187). 
Tng din tIcli: 0,1 582ha. Trong do: 

- Diên tich thuôc 10 lOa khoânh 7 tiu khu 1668 da giOi hành chmnh xã Quãng San là: 0,0259ha. 
- Diêri tich thuôc 10 3b3 la khoãnh 1 tiu khu 1674 da giâi hành chInh xã Quàng San là: O,1323ha. 
Do COng ty TNHE-I MTV Dàk N'Tao quãn I' theo Quyt dlnli s I I 72/QD-UBND. 
Hiii trang Iran dth tr1róc khi vi pham: DAt cay chôi tái sinh, cay có. 

1-lien trng sau khi vi plitm: Dang pliát dçn. 

Vi tn tiêp gitip: 

Ca tCi cii du 1i dAt thuOc quyn quân 1' cüa Cong ty TNHH MTV Dàk N'Tao. 

SO'IcicO 

thro'c do v 

ph m 
Tang tho'i gian s& dung dt theo quy dinh cia bang gi clgt 6i vol Io?j dt dang sir 

dyng thuOc chg dO sir dung dgt cO thaI han; tru'&ng hp thaI hn sü' dung dt Iâu dài 
thl thaI gian du'o'c tInh là 70 nàm 

1582 x 9.000 x (0,0028 x I) 

50 

= 797.328vnd. 

Giá trj v dAt:  

(Thco Quy& dnh s: ./QE-UBND ngày ca UBND tinh Dk NOng v vic quy dlnli 
bang gia các loIli dat tran dja bàn tinh Däk NOng

)  
Giá trj tang vr: Truông hp ti-en khóng thuôc truàng hpp phái xác 'tjnh giá trj ye tang vç2t. 
3. Quy dinh tal Dim a', k/wan 3, Diu i4Nghi dmli s 91/2019/ND-CF ngày 19/11/20/9 ca Chinh /n quy djnh ye xipht vi phcim hành. chInh trong linh vyc ã'át d'ai. 
4. Ca nhân/th chrc bj thiêt hi 10 : Cong ty TNHIiMTVD/ç N'Tao. 

5. ' kin tninh bay cüa cá rihân vi pham/dai din t chcrc vi phm: Không Co 
. 

kidn. 
6. '' 1dn trinh bay cüa ngiiOi chñng kin (nu cO)  
7. '' kin tnirih bay cüa cá rthân/t& chi'rc bj thiOt hti (nu co)  
8. Ching tOi d yêu cu cá nhãn/t chñc vi phrn chArn dirt ngay hành vi vi phrn: ChUng tôi dã yêu cAn Ong 
Triêu Van Chôi và bà Däng Thi Phin: 

-. C'hm dzct ngay hành vi vi phgrn. 

- Rt,3c khOi phsc lç,í tInh tring ban ctcu caa dcft triróc k/il viphg;n; 

- 2uc Ira /g.i ä't sw clyng khOng dthig quy d/nh. 

9. Các bin pháp ngän c1in và bão dArn xCr ~' vi phim hành chInli &rçic áp dirng, gm": 



Ten tang vat, phuung tin vi 
phaii hành chInh 

Ghi chii STE' Doii vi tInh So lugng Chng loai TInh trng 

'ma clii hânh nhê bi tarn g1i1. zOrn: 

STT 
Ten giy phép, chüng chi hành 

nghe 

'-' 

S lircrng Tlnh trang Ghi chü 

Ngoài nhüng tang vet, phrang tin vi ph?rn hinh chinh và cic giây tx nCu trén, chüng tôi không tarn  giC' them 

thi.r gI khic. 

12. Trong thai han:  Khóng qua 02 ngây lain vic, trong tru'diig hçp cá nhán/tó chv'cc vi phm yéu cáu gthi irlal 

trcc liê'p: khón, qua 05 ngà.y, trong tru&ng hQp cá flháfl/tó chz'rc viphzm giái trInh bcng van ban., ké Ur ngiy 

1ip biCn bàn nay, ong(bá)"3  : Ong Triu \'àn Chôi và bà :Dng Tlij Phin, là ci nhàn vi phrn cóquyên 

gUi <van bcii véu cáu twçc gidi trInh tryc tip/vàn ban giái trInh> dn ông (bà): Chü tch UBND huyn Dat 

Glong dC thrc hi@i quyn gui trinh. 

Biên bàn ltp xong hi 15 gi 30 phüt, ngày 12/5/2021, grn 03 to', du'gc 1p thinh 03 bàn có ni dung vi giá 
tn nlnr nhau; d doc lai cho nh'ng nguOi có ten nCu trCn ci1ng nghe, cong nhn là dung và cUng k' ten duó'i 
dày; giao cho Ong bar: Ong Triu Van ChOi vI bà Dng Thj Phin, là ci nhân vi phm/dai din tO chrc vi 

pharn 01 bàn, 01 bàn km ho sa. 

<Tru*ng h9'p cá nhân vi phm/di din t6 chüc vi phrn khOng k biCn bin> 

14 do ông (bà) ID) .cá nhan vi phamldai din t chic vi pharn không k' biCn 

bin 15):  

CA NHAN VI P1TILM LIOiC DI D1(N 
TO CHUC VI PIIiM 

(K) ten, gh i ia chat vy, hç và ten) ,. 

At4ft 4 c 

DiJ DIN CI-IfNH QUYEN 
(Kj ten, ghi rJ chz'cc v.i, h9 và ten) 

NGUI LP BIEN BAN 
('Kj ten ph r hQ vâ ten.) 

/1 A 

NGU'O'I CIIUNG KIEN 
(Kj tCii, ghi rö ho vâ ten) 

NGU'O'I B! THIT HA! 
(K,j tCl!, gh I ro hQ 11(1 tCn) 



..;Chircvii:  

Chfrc 

.; Chircv  

 Chirc vt: 

ChUng tOi gm: 

i. 

2. Ong:.S. 

3.. Ong  

4. Ong: 

Dan Vj 

Dan vj:. 

Doiiv  

;DanVr  

NOI DUNG 
It

/ 

• •QAA 

I  

tM4 

.c 9..Qg9- "" 

.-c . . . 

1 Phu'o'ng pháp kiin tra: 

Doãn kiêm tra dung may dj 

toa dO; thtróc sat cuôn 5m_dê d 

GPS2C... d khoanh do di 
cao, chiêu dài. Doàn ki.ê lIám 

Jn• I - 

Ich, xác djnh v tn 
n barth 1quan sat, 

CIII CUC KIEM LAM BAK NONG CONG HOA XA FIQI CHU NGHIA VIT NAM 

H4T KIEM LAM DAK G'LONG
Dc lap - Tir do  - Hnh phIc 

BLEN BAN KIM TRA 

Horn nay, ngày ../.&/2O2L vào hilO giD phüt, ti 

.\. LAxL.. .. 

Trong khi tin hành kirn tra Ip biên ban: 

1. Ong/(Bà) ; Nm sinh ; Ngh nghip:. 

.0 Qo  

2. Ong/(Bà)  ; N'm sinh'  ...; Nghê nghip  

' kiên cüa ngtrYi lam chirng: 

NguriItô chfrc b thit h?i  

Nguii/tô ohüc vi. phm'  
;Námsinlr  

Giài tinh ...; Nghê nghip: 

S6 CMND:. . ; Ngày cAp: ; Nri câp  

Dja chi:  

;TOngiáo ;DântC  



_c_./ ff' ...L 

Kt1unsaukimtra2..... 

'  

cL 
@2 CL c4&& 

.Cfr. . 

N?1r?ri/t chfrc vi phim 

'—.-)-' \' (-
-i-' '4'aC)io 

Ngirôi ching kin 

0 ' 
1 Y' 

Nguôjip biên ban 

môtãhintnxông. 

Kt qua kim tra': - Hien trtxng..c ... trái pháp 1u.t nlm ói han trong cá 
vjtrItcadO:.  X; 4  

4AOQ2 •. 

Các vj tn rirng b phá tip giáp nhtT sau: 
+ Phia Bc: Giáp..\..; + PhIa Nam: Giáp 
+ Phia Döng: Giap. + PhIa Thy: Giáp j- 

Mo tá hin trirng: / - ..I .- 

j. GL  

. 

 

Biên bàn kim tra kt thc vâo hi U. gi&&Ophüt cünig ngày; drqc d9c 1?i cho nhthig ngix&i 
có ten trén nghe và thông nhât nOi dung, càng k) ten.!. 



S DO HIlN T U'ONG LAN CH1EM AT LAM NGH!PTRAII PHAP 
LUT 

Vj tn tQa dO \TN2000 :424 105 - 1344215: 424063 - 1344228; 424044 - 
1344187; 424062 - 1344175; 424075 - 1344187: 

D6i chiu các dim tça dO Len ban d din bin rrng (theo Quy& dlnh s 

452/QD-UBND ngày 07/4/2021 cña UBND tinh Dãk Nông ye viOc phê duyt so 
1iu diên biên r&ng và dat quy hoach phát triên rixng trên da bàn huyn Däk 
G'Long den ngày 3 1/12/2020). Vj tn Mn chiêrn dt nu trên CO din tich là 0,1582 

ha (1.582 m2: MOt nghin näm tram tam miM hai met vuong), Trong dO 101 0a 

khoânh 7, tiêu khu 1668.Dién tIch là: 0,0259 m2  Lô 3b31a khoánh 1, tiêu khu 

1674 Diën tich Ia: 0,1323 in2  Trng thai là : E)TI. Lam phân do Công ty TNTHI-I 

MTV DAk N'Tao quãn 1, dja giài hành chinh xâ Quãng San huyn Bak G'Long, tinh 
BAk Nông. 

.r . 

NGUO(YE S DO 
NGU'QII VII P11M 

DAI DIN 
CONG TY TNHH MTV AK NTAO NGU'OI CHUG KIEN 



UBND HUYNDAK GLONG 
PHONG rrAi  NGUYEN VA MOI TRU1NG' 

So: i. /TTr-UBND 

CQNG HOA XA HQI ciU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tu do - Hanh phüc  

Dák Glong, ngày//7tháng 3  nãm 2021 

TO'TRINH 
Vvic d ñghj XÜ' pht vfi phm lành chI'nh trong Iinh viic  dat dai 

KInh gài: Chü tjch TJy ban nhãn dan huyn DkG1ong 

Can th Diu 5 7, Diu 68, LutX 1)2 viphgm hành chInh ngày 20/6/2012; 

Can c Nghj djnh so 81/2013/ND-CT, ngày 19/7/2013 cüa C7'zInh phi Quy 
djnh chi tiê't v rn5t sO' diu và bin pháp thi hành Lut Xic l3 viphgm hành chmnh, 

Can, c Nghj djnh 5d 9 7/201 7/ND-CT, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cia ChInh 
phñ Quy djnh tha ddi, bO' sung mçät sO' diu cia Nghj djnh sO' 81/2013/ND-CP, 
ngày 19 tháng 07 nám 2013 cza ChInh phz. Quy djnh chi tiêt ye m5t so diu và 

binpháp thi hành Lu2tXfe ly' viphgm hành chInh, 

Can cz'Nghi djnh SO' 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cva ChInhphi v x1c 

ph cit viphçim hành chInh trong lznh vrc dá't dcii; 

Can c Quylt dnh so' 1172/QD- UBND ngày 24/8/2011 cia UBND tinh D 
NOng v vic hiiy bd gicly ch&ng nhn quyn th dyng da't cu &ng th&i cá'p igi 
ching nh4n quyn th dyng dcit, quyn th hu nhà & và tài san khác gdn lin 
dO't cho COng ty TNHH MTV Ddk Ntao, 

Can ci Biên ban viphgm hành chmnh v lnh vicc da't dcii so' 23/BB-VPHC do 
ông Nguyen Thành Trung, ch&c vy: Cong chic Dja chInh, nOng nghip, xáy dicng 

Va mOi tnc&ng, don vj cOng tác: UBND xa Quáng Son, huyn Dk Glong, tinh Ddk 

NOng 1p hi 14 già 00 phu't ngày 12/05/2021 dO'i v&i bà Dqng Thj Phin, dja chi 
thw&ng tri Ron Sa Nar, xä Quáng Son, huyn Ddk Glong, tinh Dák NOng, 

Phông Tài nguyen và Môi trung kInh d nghj Chü tjch UBND huyn Dàk 
Glong xem xët ra quy& dnh xü ph.t vi ph.m hành chinh trong linh vrc dt dai d6i 

vâi ông (bà) Co ten ci th nhu sau: 

1. Hç và ten: Dtng Thj Phin GiOi tInh: Nir 

Ngày, tháng, nàm sinh: 05/01/1990 Quc tch: Vit Nam 

Ngh nghip: Lam nông 

Nai & hin tti: thôn Quãng Tin, xã Quâng Scm, huyn Dk Glong, tinh D.k 

Nông 
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2. Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Chim dat nông nghip là dat 
thng san xu.t tai  khu virc nông thôn. 

* Tng din tIch dt vi phm: 1.582 m2  (0,1582 ha); trong do din tIch 259 
m2  (0,0259 ha) thuc lô l0a, khoánh 7, tiu ithu 1668 và din tich 1.323 m2  
(0,1323 ha) thuc 18 3b, 3 la, khoãnh 1, tiu khu 1674, thuc Cong ty TNHEI MTV 
D.k Ntao quàn l theo Quy& djnh sé 1172/QD-UBND ngày 24/8/2011 cüa UBND 
tinh Dk Nong v vic hüy bO giy chrng nhn quyn sr diing d.t Cu; dng thai 
c.p li gi.y chImg nhn quyn sü diing d.t, quyn sO httu nhà ô và tài san khác gn 
1in vói th cho Cong ty TNHH MTV Dk Ntao; din tIch vi phm thuOc ctja giOi 

hành chInh xã Quang San, huyn D.k Glong, tinh Dk Nông 

* Ranh giói; t9a d vj trI vi phrn: 

-Ranhgiâi: 

+ PhIa B.c giáp d.t rung thuc Cong ty TNHH MTV D.k Ntao quãn l; 

+ PhIa Nam giáp dt rCrng thuc Cong ty TNHH MTV Dk Ntao quân 1; 

+ PhIa Tây giáp giáp d.t rung thutc Cong ty TNHH MTV Dk Ntao quãn 
1"; 

+ Phia Dông giáp d.t rirng thuc Cong ty TNHH MTV D.k Ntao quãn l; 

- Tça d vj trI vi phm: Gm 05 dim khép kIn ti vj trI vi phm nhu sau: 

1 (xy= 424105; 1344215); 2 (xy 424063; 1344228); 3 (xy= 424044; 
1344187); 4 (xy 424062; 1344175); 5 (xy= 424075; 1344187). 

- Hin trng trên dAt truâc khi vi phm: DAt có cay chM tái sinh, cay cö. 

Hin trng t thii dim 1p biên ban VPHC: Dang tin hãnh phát dgn cay 
chi; cay cô. 

* Thui gian vi ph?m: Vào ngày 12/5/202 1 (theo biên ban kie2m tra ngày 
12/5/2021 cza Ti-gm kilm lam lien xâ Quáng So. 

* S lçii bAt hqp pháp có duqc do thirc hin hành vi vi pham là 569,52 dng; 
duçic lam trOn s6 bang: 570 dng ('bang chü': Nám tram bay mwo'i dng,) 

Quy djnh dim d, khoân 3, Diu 14 cüa Nghj djnh s 91/2019/ND-CP ngày 
19/11/20 19 cUa Chfnh phü v xr phat vi pham hành chInh trong linh vIc dAt dai. 

3. Các tInh tit tang nng: Không. 

4. Các tInh tit giám nhç: KhOng 

5. Bj ap diing hinli thüc xr pht, bin pháp khAc phic hu qua nhu' sau: 

a) HInh thirc xü pht chInh: 4 



3 

- Phat tin vâi müc pht là 27.500.000 dng (bang chI: Hai mwo'i bay triu 
nám tram nghIn dcng,) di vOi hành vi Chim d.t nông nghip là dt thng san xut 
ti khu virc nông thôn, vi phm quy djnh tai  dim d, khoãri 3, Diu 14 cüa Nghj 
djnh so 91/20 19/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü v xir pht vi phrp hành 
chInh trOng linh vlrc d.t dai. 

b) HInh thüc xü pht b sung: Không. 

c) Bin pháp kh.c phic h.0 qua: 

- Buckhôi phçic 1i tInh trng ban du cüa dt truâc khi vi pham; 

- Buc bà Dng Th Phin trà lai  din tIch 1.582 m2  (0,1582 ha); trong do din 
tIch 259 m2  (0,0259 ha) thüôc lô l0a, khoãnh 7, tiu khu 1668 và din tIch 1.323 
m2  (0,1323 ha) thuc lô 3b, 31a, khoânh 1, tiu khu 1674, thuc Cong ty TNHH 
MTV Dk Ntao quân l theo Quyt djnh s 1172/QD-UBND ngày 24/8/2011 cüa 
UBND tinh Dk Nong 

- Buc np iai s igi bt hçp pháp có duçrc do thc hin hành vi vi pm là 
570 dng (bcng chti: Nám tram bay muc'i dcng,) vào ng.n sách nhà nixóc. 

Thi hn thirc hin bin pháp 1chc phiic h.0 qua là 30 ngày, k tir ngày nhn 

ducic Quy& djnh. 

M9i chi phi t chüc kh&c phçic hu qua do bà Dng Thj Phin chi trã. 

Giri kern theo To' frinh nay gEim: 

- Biên ban vi phgm hành chInh v lInh vc dat dcii so' 23/BB-VPHC do 
Nguyén Thành Trung, chic v: Cong chc Dja chInk nông nghip, xáy dyng và 
môt trwôi'zg, don vl cong tác: UBND xä Quáng Scm, huyn Dák Glong, tinh Dák 
Nông 4p hi 14 già 00phit ngày 12/05/2021 dO'i vói bà D4ng Thi Phin, nat a hin 

tgi: thón Quang Tiln, xâ Quáng San, huyn Dck Glong, tinh Dk Nông; 

- Die tháo quylt djnh xiphgt viphgm hành chInh dOi vái bà Dgng Thj Phin. 

Kinh d nghj Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn xem xét, Quyt djnh./.
, 

 

Nal n/ian: 
- Nhi.r trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- UBND xa Quáng Son; 
- Luu: VT; TNMT. 

rf1I5'ONG PHONG 

 

Phtm Dfrc Anh 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

		2021-05-18T15:02:21+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong<dakglong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




