
UY BAN NHAN DAN CQNG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN OAK GLONG Dc 1p - Ty do - Hnti ph tIc 

S:  fS/QD - KPHQ Dák Glong, ngày O'thang nám 2021 

QUYET O!NH 
Ap diing bin pháp khc phiic hu qua trong 1mb virc dt dai 

d61 vó'i ông Vu Ng9c Phu*c, dla  chi thirrng trñ: xä BInh Thinh, huyn Ouc 
Tr9ng, tinh Lam Dng (No'i & hin ti: Tm trtI ti tm trü tii thôn 2, xã Oak 

Ha, huyn Oak Glong, tInh Oak Glong) 

Can ct Diu 28, Khoán 2, Dicu 65, Diu 75, Diu 85, Luçt Xü' li vi p11gm 

hành chInh ngày 20/6/2012, 

Can th Nghj djnh sc4 81/20]3/ND-cP, ngày 19/7/2013 cia ChInh phz Quy 

djnh chi tjlt v mót sd diu và bin pháp thi hành Luát Xi'r lj vi phgm hành chInh, 

Can ci Nghj djnh sc4 97/2017/ND-CP, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cza GzInh 

phü Quy djnh tha dc4, bo2  sung mçt so' diu cza Nghj djnh so' 81/2013/ND-CP, 

ngày 19 tháng 07 niim 2013 cüa ChInh phi Quy djnh chi tièt v mt so' diu và 

binpháp thi hành LutXü' lj viphgm hành chmnh; 

Can ci' Nghj djnh so' 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cia ChInh phi v xli 

phgt viphgm hành chInh trong li'nh vcc dat dai, 

Can ci Quyèt djnh so' 890/QD- UBND ngày 30/5/2017 cia UBND tinh tDàk 
Nóng v viçc thu hi da't cña Cong ty TNHH MTV Gia Nghia giao Ban quán 1j 
ri'mgphOng h5 Gia Nghia, UBND huyn Dak Glong, UBND thj xii Gia Nghia quán 

in cz' QuyAt djnh so' 1223/QD- UBND ngày 26/7/2017 cüa UBND tinh Dák 

NOng v vic diu chlnh Quyê't djnh so' 890/QD-UBND ngày 30/5/2017 cüa UBND 
tinh Dak Nóng, 

Can thBiên bàn viphgm hành chInh v linh vrc dá't dai sO' 01/BB-VPHC do 
Ong Ha Van Tuyn, ch&c vy: COng chüv Dja chInh, nOng nghip, xáy dy'ng Va mOi 
trwO'ng, don vj cOng tác: UBND xii Do'k Ha, huyn Do'k Glong, tinh Dak NOng 1p 
hi 14 gi& 39 phit ngày 18/3/202 1 do'i vó'i ông Vii NgQc Phithc, dja chi thu'Ong tri: 

xii BInh Thgnh, huyçn Dtc TrQng, tinh Lam Dng (ncri & hin tgi: tgm tri tgi (hOn 
2, xã Ddk Ha, huyn Do'k Glong, tinh Dák Glong); 

Can c& Biên bàn xác minh tInh tio't cia vy vic vi phgm hành chInh so' 
02/BB-XMVPHC do Ong Ha Vim Tuyn, ch&c vy. COng ch&c Dja chInh, nông 
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nghip, xáy dyng và mói trithng, dcm vj cong tác: UBND xii Dk Ha, huyn Dák 
Glong, tinh DiikNOng lçp hOi 14 gi& 30phzt ngày 27/4/2021 dO'i v&i Ong Vu NgQC 

Phwó'c, a'ja chi thzt&ng trü: xii BInh Thgnh, huyn Eh'c TrQng, tinh Lam Dng (nc/i 

& hin tqi: tgm trz tçzi thOn 2, xii Dák Ha, huyn Dák Glong, tinh Dák Glong), 

Gin c& Quyt djnh S6 24/QD-GQXP, ngày 06/01/202 1 cia Chi tjch UBND 
huyn D6k Glong v vic giao quyn xiphgt viphgm hành chInh; 

Theo d nghj cia Tru'ó'ngphông Tài nguyen và MOi frwOng tgi T& trInh sO' 
221/TTr- UBND, ngày 28 tháng 4 nim 2021, 

D kh& phyc trit cfê' hu qua do viphgm hành chInh gay ra. 

Tôi: Nguyn Van Hqp Chirc v11: Phó Chü tjch 

Dm vj: Uy ban nhân dan huyn Dk Glong. 

QUYET DNH: 
r A 9 9 P 

Dieu 1. Ap diing biçn phap khac phiic hau  qua do vi pham hanh chrnh gay ra 
dôi vi ông có ten sau day: 

1. HQ và ten: Vu Ngçc PhtrOc Giâi tInh: Nam 

Ngày, tháng, näm sinh: 25/01/1988 Quc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Lam nông 

Dja chi thithng trü: xã Birth Thanh, huyn Due Tr9ng, tinh Lam Dng 

Nol o' hin tai: tam trui  tai  thôn 2, xã Dâk Ha, huyn Dk Glong, tinh D&k 

Glong; 

CMND s: 250 707 589, c.p tai  Cong an tinh Lam Dng 

2. Ong Vu Ngoc Phuâc phái thirc hin bin pháp khc phic h.0 qua do dâ 
có hành vi vi phm hành chinh: Chim dt nông nghip là d.t thng phông h tai 
khu virc nông thôn. Quy djnh tai  dim d, khoãn 3, Diu 14, Nghj djnh s 
91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü v xü pht vi pham hành chInh 
trong 1mb virc dt dai. 

3. Htu qua do hành vi vi pham hành chInh gay ra cn dxçic khäc phic là: 

- Tong din tIch vi ph.m: 2.890,0 m2  ( 0,2890 ha) 
- T9a d vi phm (gôm 15 diem tQa d khép kIn cia vj trI viphgm,) 

1 (xy= 421433; 1330620); 2 (xy= 421455; 1330643); 3 (xy= 421449; 

1330649); 4 (xy= 421493; 1330687); 5 (xy= 421490; 1330695); 6(xy= 
421500; 1330702); 7 (xy= 421499; 1330707); 8 (xy= 421477; 1330692); 9 ( 
xy= 421443; 1330665); 10 (xy= 421435; 1330657); 11 (xy= 421416; 1330670); 
12 (xy= 421413; 1330670); 13 (xy= 421396; 1330656); 14 (xy 421377; 
1330657); 15 (xy= 421426; 1330619) 
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- Ranh giâi vi phrn 
+ PhIa Bàc giáp dat trông do Ban quán 1 rung phông h Gia NghTa quãn 1 
+ PhIa Nam giáp vu&n di&u (khong xác djnh duçic chü sir ding) do Ban 

quán 1 rung phông h Gia Nghia quãn 1 
+ PhIa Dông giáp dt trng do Ban quãn 1 ri'mg phông h Gia Nghia quãn 

13 
+ PhIa Tây giáp duô'ng d.t do Ban quàn 1 rrng phông h Gia Nghia quân 

l) 
- Vj trI vi phim: Lô 1; khoãnh 4b, tiu khu 1727 do Ban quàn l thng 

phông h Gia Nghia quân l (thuc thôn 7, xã Dk Ha, huyn Dk Glong, tinh Däk 
Nông). 

- Loai Mt chim: Dt rung phông h do Ban quàn l rung phông h Gia 
Nghra quàn l theo Quyt djnh sé, 890/QD-UBND ngày 30/5/2017 và Quyt djnh 
s 1223/QD-UBND ngày 26/7/2017 cüa UBND tinh Däk Nông. 

- Hin tr.ng truâc khi vi phm: Dt trng và cay biii tái sinh 
- Hin trng ti th?yi diem 1p biên bàn vi phrn hành chInh: ông Vu Ngc 

Phiiâc dã thiic hin hành vi dung may mic, mñc ho dê trông cay tti lô 1, khoânh 
4b, tiêu khu 1727 do Ban quan 1 rirng phông h Gia NghTa quãn 1. 

- Thai gian vi ph.m: tü ngày 15 tháng 3 näm 2021 den thai diem 1p biên 
bàn vi phm hành chinh (ngày 18/3/2021). 

4. Bin pháp kh.c phc hu qua phãi thrc hin, gm: 

a, Buc khôi phiic lti tInh tring ban Mu cüa Mt nhis truóc khi vi phm, th&i 
hn là 10 ngày k tü ngày nhn duçc Quy& djnh. 

- Hin trng trixâc khi vi phtm: Dt trng và cay biii tái sinh 
- Hin trng tai  thui diem 1p biên bàn vi phm hành chinh: ông Vu Ng9c 

Phizàc dã thiic hin hành vi dUng may mUc, mUc ho dê trông cay ti lô 1, khoãnh 
4b, tiéu khu 1727 do Ban quan 1 thng phông h Gia Nghia quân 1. 

b, Buc trâ 1i Mt dã chim: 

- Buc trà lal  din tIch 2.890,0 m2  ( 0,2890 ha) Mt rirng phông h cho Ban 
quân l thng phông h Gia Nghia quãn l. 

+ Vj trI vi pham: Lô 1; khoãnh 4b, tiu khu 1727 do Ban quân 1 rirng phông 
h Gia Nghia quàn l (thuc thôn 7, xâ Dk Ha, huyn Dk Glong, tinh ,D.k 
Nông). 

+ Loai Mt chim: Dt rung phông h do Ban quãn 1 thng phông h Gia 
NghTa quàn l theoQuy& djnh s 890/QD-UBND ngày 30/5/2017 và Quyêt djnh 
s 1223/QD-UBND ngày 26/7/2017 cUa UBND tinh Dk Nông. 

* Trining hçip trên không thuc trithng hçp phâi xác djnh giá trj tang vt vi 
pham hành chInh d xác djnh thm quyn xü ph.t vi phm hành chInh theo quy 
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dnh tai  Diu 60, Lut Xü 1 vi phm hành chInh nàm 2012. VI müc pht dä dixçic 
quy djnh tai Dim d, Khon 2, Diu 14, Nghj djnh s 91/2019/ND-CP ngày 
19/11/2019 cüa ChInh phü v xir pht vi phm hành chInh trong lTnh virc dt dai. 

5. Mçi chi phi t chüc thi hành bin pháp khtc phiic hu qua do ông Vu 

NgQc Phuâc chi trá quy theo quy djnh tai  Khoán 2, Diu 85, Lut Xir 1 vi phm 

hàith chInh. 

6. L do không ra Quyt djnh xü phat vi ph.m hành chInh: H& thôri h?n ra 

Quyt djnh xir pht vi pham hành chInh theo quy djnh tai  Khoàn 1, Diu 66, Lust 

Xr 1 vi phrn hành chInh näm 2012. 

6. M9i chi phi t chüc thi hành bin pháp khc phitc hu qua do ông Vu 

Ng9c Phijóc chi trã quy theo quy djnh tai  Khoân 2, Diu 85, Lut Xü 1 vi phm 

h.nh chinh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngày k,2. 

Diêu 3. Quyt djnh nay thrcc: 

1. Giao cho ông Vu Ngoc Phuóc là cá nhân vi phtm có ten ti Diu 1 Quyêt 
djnh nay dê chap hành. 

Ong Vu Ng9c PhuOc bj áp diing bin pháp kh&c phic hu qua do vi phm 
hânh chInh gay ra có ten tai Diêu 1 phãi thirc hin Quyêt djnh nay. Nêu qua thi 
han quy djnh tai Diu 1 Quyêt djnh nay ma ông Vu Ng9c Phuóc không t,r nguyen 
ch.p hành thI së bj cixng ché thi hành theo quy dnh cüa pháp 1u.t. 

Ong Vu Ngçc Phizóc có quyn khiu nai hoc khâi kin hành chInh di vi 
Quyêt djnh nay theo quy djnh cUa pháp 1utt. 

2. Giri cho phông Tài nguyen và Môi tri.thng d t chüc thrc hin. 

3. Giao UBND xA Dâk Ha bàn giao QuyM djnh áp dung bin pháp khc hu 
qua cho ông Vu Ngoc Phuâc theo dáng th?yi gian quy djnh (co 1p biên bàn bàn 
giao) và chü tn phôi hqp vói Phông Tài nguyen và Môi tru&ng giám sat vic chap 
hành Quyêt djnh cüa ông Vi NgQc PhuOc./ 

Noinh?mn: 
- Nhff Diêu 3; 
- Phang TN&MT' 
- Phông Tir pháp; 
- Trang thông tin din tCr huyn; 
- Liru: VT, TNMT. 

NGUOI RA QUYET D!NH 

 

PHO CHU TICH UBND HUYN 
Nguy&i Van Hçp 



UBND HUYN DAK GLONG CQNG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
PHONG TAI NGUYEN & MO!  TRU'ONG Pc 1p - T' do - Hnh phüc 

S& Jf /TTr-TNMT Dák Glong, ngày 2. ' tháng1 nàm 2020 

T TRiNH 
V vic dê nghj áp d*ing bin pháp khäc 

phuc hu qua  trong linh vurc dat dai 

KInh gfri: U' ban nhân dan huyn Dk Glong 

Can ct'cDiu 57, Diu 68, Luç2tXlj viphçim hành chInh ngày 20/6/2012; 

Can ci Ngh/ dfnh so' 81/2013/ND-CP, ngày 19/7/2013 cza ChIn/i ph 

Quy d/nh chi tié't ve mç5t sO' diu và bin pháp thi hành Lu4t Xz'c 1j vi phcim hành 

chinh, 

Can cz' Nghj dinh sO' 97/2017/ND-CT, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cza 

Chinh phi Quy d/nh tha di, bo2  sung m5t sO' diu cl-ia Nghj d/nh sO' 

81/2013/ND-CP, ngày 19 tháng 07 nàm 2013 cia ChInh phz Quy d/nh chi tiêt (( . 
ye mç5t so diéu và binpháp thi han/i LuitXi'' lj viphçim hành chInh; 

Can c Nghj djnh s 91/2019/ND-CT ngày 19/11/2019 ca ChInh phi v 
xilcphçzt vi pham han/i chin/i trong Th'ih vy'c dá't dai; 

Can ci Quye't d/nh sO' 890/QD- UBND ngày 30/5/2017 UBND tin/i 

Dak NOng v vic thu hi dO't cia COng ty TNHH MTV Gia Ngh giao Ban 
quán lj rrng phOng h5 Gia Nghia, UBND huycn Dk Glong, UBND thj xä Gia 
Nghii quán ly, 

Can ct Quye't d/nh sO' 1223/QD-UBND ngày 26/7/2017 cia UBND tinh 
Dák NOng v vic diu chin/i Quye't d/nh sO' 890/QD-UBND ngày 30/5/2017 cia 

UBND tin/i Dàk NOng; 

Can cii' Biên ban vi phqm han/i chInh ve linh vyc dá't dai sO' 01/BB- VPHC 

do Ong Ha Van Tuyen, chz'c vi: COng chi'c 1)/a chin/i, nOng nghip, xáy dyng 

và mOi trithng, dctn vj cOng tác: UBND xâ Dk Ha, huy;i Ddk Glong, tinh Dàk 

NOng 1p  hi 14 giO 39 phit ngày 18/3/2021 dái vOi Ong Vu NgQC Phithc, d/a 

chi thu'&ng trz: xa BInh Thgnh, huyn Dic TrQng, tinh Lam D3ng ('nc/i a /iiçn 

tai: tam frz tgi thOn 2, xâ Dk Ha, huyn Dk Glong, tin/i Dk Glong), 

Can c Biên bàn xác mm/i tin/i tjlt cia vy vic vi phçim hành chin/i so' 
02/BB-XMVPHC do Ong Ha Van Tuyn, c/ic vu: COng chc 1)/a chin/i, nOng 

nghip, xáy dicng và mOi truàng, ã'o'n v/ cOng tàc: UBND xâ Däk Ha, huyn Däk 

Glong, tin/i Da'k NOng 1p  hci 14 giO' 30 phit ngày 27/4/2021 dO'i vài óng Vu 
NgQC Phithc, d/a c/i thu'àng trz: xà Bin/i Thcinh, huyn Di,'c TrQng, tin/i Lam 
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Dng (ncii a hin tai: tgm trz ttzi thôn 2, th Dák Ha, huyn Dk Glong, tinh Dk 

Glong); 

Phông Tài nguyen và Môi trtrng kInh d nghj Uy ban nhn dan huyn 

Däk Glong ra quyt djnh áp ding bin pháp khc phtic h.0 qua trong lTnh vuc 
dt dai di vâi ông Vu Ng9c Phithc, dja chi: thôn 12, xà Quâng Hôa, huyn Dk 

Glong, tinh Dàk Nông. Ni dung cii th nhix sau: 

1. Ap diing bin pháp kh&c phic hau qua do vi ph?m hành chinh gay ra 

di vói ông có ten sau day: 

HQ và ten: Vu Ngpc Phi..râc Giói tInh: Nam 

Ngày, tháng, näm sinh: 25/01/1988 Quc tjch: Vit Nam 

Ngh ng1iip: Lam nông 

Dja chi thi.thng trü: xä Bmnh Thanh, huyn Düc Tr9ng, tinh Lam Dng 

Nai a hin tai:  tm trü ti thôn 2, xã D.k Ha, huyn Dk Glong, tinh D.k 

Glong; 

CMND s& 250 707 589, c.p t?i  Cong an tinh Lam Dng 

2. Ong Vu Ng9c Phi.thc phài thirc hin bin pháp khc phiic h.0 qua do dA 

có hành vi vi ph?m hành chInh: Chim dt nông ng1iip là dt thng phông h t.i 
khu vrc nông thôn. Quy djnh ti dim d, khoãn 3, Diu 14, Nghj djnh s 
91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cCia Chmnh phü v xr phat vi pham hânh chmnh 
trong linh vrc d.t dai. 

3. Ha qua do hành vi vi phrn hành chInh gay ra c.n ducic khc phiic là: 

- Tng din tIch vi pham: 2.890,0 m2  (0,2890 ha) 
- Tça d vi ph?m (gm 15 dim tQa ä'ç5 khép kIn cia vj fri viphgm) 

1 (xy 421433; 1330620); 2 (xy= 421455; 1330643); 3 (xy 421449; 

1330649); 4 (xy= 421493; 1330687); 5 (xy= 421490; 1330695); 6 (xy= 
421500; 1330702); 7 (xy 421499; 1330707); 8 (xy 421477; 1330692); 9 ( 
xy 421443; 1330665); 10 (xy 421435; 1330657); 11 (xy 421416; 
1330670); 12 (xy= 421413; 1330670); 13 (xy 421396; 1330656); 14 (xy= 
421377; 1330657); 15 (xy 421426; 1330619) 

- Ranh giâi vi ph?m 
+ Phia Bàc giáp dat trông do Ban quãn l rrng phông h Gia NghTa quan 

+ PhIa Nam giáp yuan diu (khong xác djnh ducic chü sà ding) do Ban 
quãn 1 rrng phông h Gia NghTa quãn l 

+ PhIa Dông giáp dt trông do Ban quãn 1 rrng phông h Gia NghTa 
quãn l 



+ PhIa Tây giáp duè'ng dt do Ban qun 19 rrng phông h Gia Nghia 
quãn 19 

- Vj trI vi ph.m: Lô 1; khoãnh 4b, tiêu khu 1727 do Ban qun 19 rrng 
phông h Gia Nghia quân 19 thuôc thôn 7, xã Dk Ha, huyn Däk Glong,'tinh 
Dk Nong). 

- Lo.i d.t chim: Dt rung phông h do Ban quãn 19 rirng phông h Gia 
NghTa quãn 19 theo Quy& djnh s 8901QD-UBND ngày 30/5/2017 và Quyêt 
djnh s 1223/QD-UBND ngày 26/7/20 17 cüa UBND tinh Dãk Nông. 

- Hin trng trtrâc khi vi ph?m: Dt trng và cay biii tái sinh 
- Hin trng ti thai dim l.p biên ban vi phm hành chinh: ông VU Ng9c 

Phi.rOc dä th1rc hin hãnh vi dOng may mCic, müc hó dê trOng cay t.i lO 1, khoânh 
4b, tiêu khu 1727 do Ban quan 19 rirng phông h Gia Ngliiaquan 19. 

- Thi gian vi ph.m: tr ngày 15 tháng 3 nàm 2021 den thai diem 1p biên 
ban vi ph.m hành chInh (ngay 18/3/2021). 

4. Bin pháp khc ph1ic h.0 qua phâi thrc hin, gm: 

a, Buc khôi phuc lai tmnh trang ban du cüa dAt nhi.r trwc khi vi phrn, 
thii hn là 10 ngày k t1r ngày th.n dixqc Quyt djnh. 

- Hin tr.ng trithc khi vi ph?m: D.t trng và cay bçii tái sinh 
- Hin trng tai  thai diem 1p biên bàn vi phm hành chInh: ông VU Ng9c 

Phuâc dâ th'irc hin hành vi dung may mic, mcic ho dê trông cay ti lô 1, khoãnh 
4b, tiêu khu 1727 do Ban quan 19 rirng phông h Gia Nghia quân 19. 

b, Buc trà lai dAt dà chim: 

- Buôc trã lai din tIch 2.890,0 m2 ( 0,2890 ha) dAt rung phông h cho Ban 
quãn 19 rirng phông h Gia Nghia quan 19. 

+ Vj trI vi phm: Lô 1; khoãnh 4b, tiu khu 1727 do Ban quàn 19 thng 
phông h Gia NghTa quãn 19 thuc thôn 7, xã Dk Ha, huyn D.k Glong,tinh 
Dk Nông). 

+ Loi dAt chim: Dt thng phông h do Ban qu&i 19 rung phông h Gia 
Nghia quãn 19 theo Quyt djnh s 890/QD-UBND ngày 30/5/20 17 và Quyt 
djnh so 1223/QD-UBND ngày 26/7/2017 cüa UBND tinh Däk Nông. 

* Tru&ng hqp trên không thuc truang hcp phãi xác djnh giá trj tang 4t 
vi phm hành chinh d xác djnh thm quyn xü ph.t vi phm hành chInh theo 
quy cljnh tai  Diu 60, Lut Xir 19 vi phm hãnh chInh nàm 2012. VI mIrc pht dä 
duvc quy djnh tai  Dim d, Khoãn 2, Diu 14, Nghj djnh s 91/20191ND-CP 
ngày 19/11/2019 ci:ia Chithi phU v xir pht vi phm hành chInh trong lThh virc 
dat dai. 

)NG 
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5. Mci chi phi t chüc thi hành bin pháp khc phic h.0 qua do ông Vu 
Ngcc Phu&c chi trá quy theo quy djnh tai  Khoãri 2, Diu 85, Lut Xü 1 vi ph.m 

hành chInh. 

6. L do không ra Quyt djnh xfr ph.t vi pham hânh chInh: H& thii hn ra 
Quy& djnh xi:r phat vi phm hành chInh theo quy djnh tai  Khoãn 1, Diu 66, 

Lust Xü 1 vi phm hânh chInh näm 2012. 

T,i Khoán 1, Diu 66, Lu.t Xr 1 vi ph.m hành chInh näm 2012 quy djnh 
nhu sau: 

"Diu 66. Thin hin ra quylt ttjnh xü'phit viphçzm hành chmnh 

1. Ngw&i có thdm quyn thphgt vi phcim hành chInh phái ra quyê't djnh 
xi'rphgt viphçzm hành chInh trong thini hçzn 07 ngày, k4 tI ngày 14p biên ban vi 
phgm hành chInh. Dó'i vó'i v vic có nhiu tInh tjlt phic tçzp ma không thu5c 

truô'ng hctp giái trInh hoc ddi vái vy vic thuc trwôi'zg hcip giái trInh theo quy 
dLinh tQi k/wan 2 và k/wan 3 Diu 61 cia Lut nay thI thai hgn ra quylt djnh xz 
phgt tci da là 30 ngày, ke2  tit ngày 1p biên ban. 

Trithng hcrp vy vic dc bitt  nghiêm trQng, có nhiu tIn/i tjlt phtc tgp và 
thuc tru&ng hcip giài trInh theo quy d/nh tgi dogn 2 k/wan 2 và khoán 3 Diu 
61 cia Lut nay ma cdn có them thai gian d xác minh, thu thp ching ci thI 
ngwài có thm quyn dang giái quylt vy viçc p/wi báo cáo thi trw&ng trtc ti4p 

cia mInh bang van ban dê'xin gia hgn; vic gia hcznphdi bang van ban, thai hQn 
gia hQn không du'crc qua 30 ngày". 

Can cü quy djnh nêu trén: Biên bàn vi phm hành chInh v linh vlrc d.t 
dai s 01/BB-VPHC do ông Ha Van Tuyn, chuirc viii: Cong chifrc Dja chInh, 

nông nghip, xây dçmg và môi tnthng, don vj cong tác: UBND xa Dk Ha, 
huyn Dk Glong, tinh Dk Nông 1p hi 14 gi 39 ph(it ngày 18/3/2021 d6i vói 

ông vu Ngcc Phuâc, dja chi thu&ng trci: xä BInh Thanh, huyn Düc Trçng, tinh 

Lam Dng ('noi & hin tgi: tgm trz tgi thôn 2, xä Dák Ha, huyn Däk Glong, tinh 
Dk Glong); Biên bàn xác minh tInh tit cüa vi vic vi phm hành chmnh s 
02/BB-XMVPHC do ông Ha Van Tuyn, chüc vii: C6ng chic Dja chInh, nông 
nghip, xây drng và môi tnthng, don vj cong tác: UBND xâ Dk Ha, huyn Dk 
Glong, tinh Dk Nông 1p hi 14 gRi 30 phüt ngày 27/4/2021 di viii ông vu 

Ngc Phuâc, dja chi thu?ng trü: xã BInh Thnh, huyn Dirc Trçng, tinh Lam 
Dông (nci & hin tgi: tqm trz, tçzi thôn 2, xa Dák Ha, huyn Dak Glong, tinh Dak 

Glong); dã ht th&i gian (30 ngày) tham mixu UBND huyn ban hành Quyt djnh 
XPVPFTC d6i vâi ông VII Ngc Phuóc k tü ngày 1p biên bàn VPHC là ngày 
18/03/2021. 

Giri kern theo: 
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- Biên ban viphm hành chInh v li'nh vec da't dat 3 01/BB-VPHC do ông 

Ha Van Tuyn, chc v: Cong chzc Dja chInh, nóng nghip, xáy dtng và môi 

tru'&ng, doiz vi cOng tác. UBND xã Dk Ha, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông 
4p hi 14 giO' 39 phit ngày 18/3/2021 dái vái ông V22 NgQC Phithc, dja chi 
thu&ng trz: xd BInh Thgnh, huyçn Di'c TrQng, tinh Lam I*ng ('nat ó hin tçi: 
tam trz tgi thOn 2, xä Dck Ha, huyn Dk Glong, tinh L)k Glong); 

- Biên ban xác minh tInh tieCt  cüa vy viçc vi phgm hành chInh s 02/BB-

XMYPHC do Ong Ha Van Tuyn, chtc vu: COng chic Dja chInh, nOng nghip, 

xáy 4mg và môt tru'àng, don vl cOng tác: UBND xa Dk Ha, huyn Dk Glong, 
tinh Dk Nong lçp h3i 14 gi& 30 phüt ngày 2 7/4/2021 &'O'i vái Ong Vii NgQc 

Phitó'c, dja chi thzthng trz: xä BInh Thçrnh, huyn Lhc TrQng, tinh Lam fJng 

(ncti & hin tqi: tgm tri t42i thOn 2, xä Dak Ha, huyn Dk Glong, tinh Da'k 

Glong); 

- Dc tháo quyét dinh áp dyng bin pháp khcc phyc hu qua dôi vó'i Ong 

VI NgQC Phw&c. 

KInh d nghj Uy ban nhân dan huyn xem xét và quyêt djnh./. 



UY BAN NHAN DAN 
xA DAK HA 

S: 02 /BB-XMVPHC 

Mgu biên ban s 15 

CQNG HOA xA HQI cirU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

   

BIEN BAN 
9 . , .' .n Xac minh tinh tiet cua vu viçc vi pham hanh  chinh 

Can thLuçt XzHj viphczm hành chInh ngày 20 tháng 6 nám 2012; 
Can c& Nghi dlnh so 91/2019/ND-CF ngày 19 tháng 11 näm 2019 cza Chinh phii ye th 

phqt viphgm hành chinhtrong linh vc dOt a'ai; 
Can cii- Nghj djnh sO 97/2017/ND-CF ngày 18 thOng 8 nOm 2017 cza ChInh phz sa dOi, 

hO sung m5t sO diéu cza Nghj djnh sO 81/2013/ND-CF ngày 19 tháng 07 nOm 2013 cia ChInh 
phi quy dlnh  clii tiêt ,n3t sO diêu và bin pháp thi hành Luçt Xz l

9
ivi pham hành chinh; 

Can ci- Biên ban vi pham hành chInh trong lInh vc dOt dai sO 01/BB-VPHC cza UBND xa 

Dàk Ha, do Ong Ha Van Tuyên, ch&c vi: COng chzc dja chInh xà DOk Ha 1p ngày 18/3/2021 
dOi v6i Ong v6i ông Vu NgQc Phuâc. 

C'On c& COng van so 736/UBND-TNMT ngày 23/3/2021 cza UBND huyn Dak Glong ye 

viçc xz' l vi pham hành chinh trong lrnh vtc dOt dai dOi vài Ong Vz NgQc Fhjthc. 
Horn nay, hôi 14 gi1 30 phuit, ngày 27/4/2021 ti Khoânh 4b, tiêu khu 1727 do Ban quân 1 

rirng phOng hO Gia Nghia quán 1 (ThuOc thôn 2, xa Dk Ha) 
Chüng tâi gm: 
1 * H9 va ten: Ha Vn Tuyn Chirc vi; COng chirc dja chinh xA 
Cc quan: UBND xä Dàk Ha, Huyn Däk Glong, Tinh Dãk Nông. 
2. Vâi sr chirng kiên ciia(5): 
a) Hç và ten: Hang A Lông 
Chirc vii: Cong an viên thtrrng trrc xã 
Dcm v cOng tác : UBND xa Däk Ha 

b) Hç và ten : T Anh TUng Sinh näm: 1985 
Chire v: Cong chirc Tu Pháp 
Dccn vj cong tác: UBND xä Dk Ha 
Tin hành 1p biên ban xác minh tInh tit ciia vu vic vi phm hành chmh di 

vó'i <Ong (bà)/tô c/zá'c> cé ten san day: 
<1. H và ten>: Vii Ng9c Phuóc Giâi tInh: Nam 

Ngày, tháng, näm sinh: 25/01/ 1988 Quôc tjch: Vit Narn 
Nghê nghip: Lái may müc 
HO khâu thuing trü: Xã BInh Thnh, huyn DIre Tr9ng, tinh Lam DOng 
Ncii ô hin tai: Tam trir thOn 2, x Däk Ha, huyn Däk Glong, Tinh Däk Nông. 
So djnh danh cá nhân1CMNDIHO chiêu: 250 707 589; ngày cap: 23/6/20 17; ncli cap: Lam 

Bong. 
So din thoai: 0931646885 
2. Ba có các hành vi vi phm hành chInh(8): chuim dI nông nghip là dat rfrngphàng 

lz3 t'zi kizu vtc nôizg thôn. 
Tir ngày 15/3/2021 den ngày 18/3/2021 ti 18 1, khoánh 4b, tiêu khu 1727 thuOc thôn 2, xã 

Dk Ha, Huyn D&k Glong, Tinh DAk Nông, Ong Vii Ngçc Phuôc dä thc hin hnh vi dung 
may mUc ho dê trng cay tai lô 1, khoãnh 4b, tiêu khu 1727, do Ban quân 1 rirng phông hO Gia 
Nghia quãn 1 

- 

y;i
"iVpc Pk3t 



- Tça d vi phm: Khi sir ding may GPS map 78S, xác djnh các dim góc tQa do khép kin 
nh.r sau: 1 (xy= 421 433; 1330 620); 2 (xy 421 455; 1330 643); 3. (xy= 421 449; 1330 649); 4 
(xy421 493; 1330 687); 5 (xy=421 490; 1330 695); 6 (xy 421 500; 1330 1330 702); 7 
(xy=421 499; 1330 707); 8 (xy= 421 477; 1330 692); 9 (xy 421 443; 1330 665); 10 (xy421 
435; 1330 657); 11 (xy 421 416; 1330 670); 12 (xy= 421 413 ; 1330 670); 13. (xy= 421 396; 
1330 656); 14 (xy421 377; 1330 657); 15 (xy=421 426; 1330 619); TQa d 15 dim khep kin 
ciia vj tn vi phm. 

+ Din tIch vi phm: 2.890,0 m2  (0,2890 ha). 
- Ranh gió'i vi phm 

+ PhIa Bãc giáp dat trông do Ban qun l rfrng phông h Gia NghTa quãn l. 
+ PhIa Nam giáp vizn diêu (khóng xác djnh thrcic du'crc ch) do Ban quãn 1 rung phóng 

h Gia Nghia quàn l 
+ PhIa Tây giáp dat trOng do Ban quân 1 nrng phông h Gia Nghia quân 1. 
+ PhIa Dông giáp dtrông dat, dat do Ban quãn 1 rirng phông h Gia NghTa quân 1 

- Vi tn vi phtm: Lô 1, khoánh 4b, tiêu khu 1727, do Ban quán 1 rrng phông h Gia 
Nghia quán l, thuc dja giài hãnh chinh xa Däk Ha, huyn Däk Glong, tinh Dãk Nong. 

- Loi dat: Dat rung phong h theo Quyet dnh so 8901QD-UBND ngay 30/5/20 17 cua 
UBND tinh Däk NOng và Quyet djnh so 12231QD-UBND ngày 26/7/2017 cüa UBND tinh Däk 
NOng. 

- Hin trng trirrc khi vi phm: Dat trOng và cay biii tái sinh. 
- Hành vi ciii th ti thôi dim 1p biên bàn vi phm hành cbInh: Tir ngày 15/3/2021 

den ngày 18/3/2021 tai  lô 1, khoánh 4b, tiêu khu 1727 thuc thOn 2, xa Däk Ha, Huyn Däk 
Glong, Tinh Däk NOng, ông Vu Ngçc Phixàc dã thijc hin hành vi dung may müc ho dê trOng 
cay tai  lô 1, khoánh 4b, tiêu khu 1727, do Ban quãn 1 thng phông h GiaNghia quán 1 

So igi bat hqp pháp thu duçcc do vi phm hành chInh trong ffnh v1rc dat dai gay ra: 
Giá dat cu the xác dinh bang phuong 

Dien tich dat vi pham x • * phap hç so dieu chrnh gia dat 
Slaicó .. . . ., 
di.rnc do = Tong thcn gian six diing dat theo quy dinh  cua bang gia dat doi vcn So nam 

h 1oi dt dang sur ding thuc the d sr diing dat co thii han; vi phtm 
Vi P im truxàng hçp thi hn sfr diing dat lâu dài thI th?ji gian dirçc tInh là 

70 nam 
- So lai có dtwc do vi pham: 3.745,44 dOng ('Bang chü:Ba nghIn bay tram bdn nám pháy 

hon hOn dOng,). 
Trong do: 
+ Din tIch vi phm: 2.8 90,0 m2  

+ Giá dat cii the xác djnh bang phurGng pháp so diêu chinh giá dat: 9,000 x 1,2. 
+ Tong thôi gian su diing dat theo quy dnh là 70 nãm. 
+ So näm vi phm: 3 ngày x 0,0028 näm. 
- Trtx?mg hqp vi phm trên không thuOc trithng hçp phãi xác djnh giá trj tang 4t theo diu 

60, Luat vi phm hành chInh nàm 2012. 
3. Quy djnh tai (p): diem d, khoãn 3, Biu 14, Ngh dnh s 91/ND-CP ngày 19/11/2019 

cüa ChInh phü v xfr pht vi phm hành chInh trong linh virc dt dai. 
4. Ca nhân/tô chfrc bi thiêt hal (nu có):  
5. TInh cbt, müc d thit hai  do vi phm hành chInh gay 

6. TInh tit giãm nbc: Ong VII Ngçc PhuOc d phi hcp vài ccc quan chi'rc nàng d giâi 
quyêt v11 vic vi pham hành chInh và dA dung mci hoat dng trên din tIch vi phm; tçr nguyen 
khai báo, thành tht hôi 1i; tIch crc giñp dv ca quan chirc nãng phát hin vi phm chInh, 
xu ly vi pham 11anh chrnh. / 

i/'fliciQC F''1Ai 



NGUO1 LAP BIEN BAN 
(Kj ten, ghi r6 chtc v, ho và tên) 

NGIJ'1I CH1NG MEN 
(Kj ten, ghi r5 hQ và ten) 

7. TInh tit tang nng: Không. 
8. Y kin trInh bay cüa cá nhân vi phmJdi din t chfrc vi phm: 
Do không hiêu biêt các quy djnh pháp 1ut nén cia thc hin hành vi vi phm các quy djnh 

ye dat dai; cia phôi hçp vâi ca quan chirc näng dê giài quyêt vii vic vi phm hành chinh và cia 
dfrng mpi hot dng tai  diên tIch vi phm. T nguyen khai báo, thành that hôi lôi; tIch circ giüp 
d cci quan chfrc näng phát hin vi phm hành chInh, xfr l vi phm hành chInh. 

9. V kin trInh bay cüa nguô'i chfrng kin (nu có): 
Hành vi vi phm hành chInh diên ra là dung theo thirc tê, dung theo hin trng kiêm tra ti 

vi fri vi pham. 
10. V kin trInh bay cüa cá nhân/ti chirc bj thit hi (nu co) \ 

A SA ,. A 11. Tang vt, phirorng tien vi phm hanh chinh phai trtrng cau giam dnh (trong 
trrông hçp cn thi&): 

12. Nhu'ng tinh tik xác minh khác: Không 
13. Nhfrng tlnh tit xác minh khác: Khong 
Biên bàn 1p  xong hôi 16 gi& 50 phát, ngày 27/4/202 1 gôm 04 tic, duçic 1p thành 03 bàn có 

ni dung và giá trj nhi.r nhau; cia dcc lai cho nhüng ngiri Co ten nêu trên cUng nghe, cong nhn 
là ding và cüng k ten duâi dày. 

Giao cho ông Vu Ngc PhuOc là cá nhân vi phm 01 bàn, 01 bàn liru ti Uy ban nhân dan 
xã Däk Ha, 01 bàn chuyên cap có thâm quyên äê x1r l vi phm hành chInh. 

<Trirông hqp cá nhân vi phmIdi din M chIrc vi phm không k biên bàn> 
L do ông (bà) .cá. nhân vi phmIdui din to chirc vi phrn 

không k biên bãnt 1). 

cA NHAN VI PH4M HOAC PA! 
DIIN TO CHI5'C VI PHi?M 

(K ten, ghi rö ho và ten,) 

VI0C 17,1jg( 

PAl DIN CHINH QUYEN 
(K) ten, ghi rö chtc vy, hç và ten,) 

NGTSOI B! THIET HA! 
(Kj ten, ghi rö hQ và ten) 



____ Sô
9 DQC jJ -- t.t.  do -  F1inh phu 

cONG HOA X.A CUL' 'Gi-UA VN•:1 NAM 

JL&J tj!LN DA( GLOG 

tL' BAN BÀN GIAO 

Horn nay, vàofic ..... giô $... phüt, ngày .I2-... tháng . ... nãrn 2021, t.i Phông tài 
nguyen và rnôi tru?mg huyn Däk Glol1 

1. Dti din ben bàn giao: 
Ong: Ha Vn Tuyên: chüc vy: Cmg chi.rc da chInh 
Don vi cong tãc: Uy ban nhin d: xà Oak 1-Ia 
2. Pal diên ben nhn bàn gi: 

Ong:  chrc vy:  
Don vi cong tác: Phông tài . Va mOi trung huvn Oak Glong 
3. Ho so' ban giao gom co: 

- Biên bàn xü 1 vi phnt chInh trong !inh virc d.t dai s 01/BB-VPHC ngày 
18/03/2021 cüa UBND xà Dàk 1-L vc c 1 vi phm hành chInh trong linh virc dat dai trong 
Iinh vllc dat dai dôi vó'i VQ Ng9c Phu:. 

Biên bàn bàn giao kt th(ic vao giôphüt cuig rigàyi. 

Ben bàn giao Ben nhn bàn giao 

H Van Tnyén 



+ Din tIch vi phm: 2.890,0 m2  (0,2890 ia). 

+ Hin trng tri.ràc khi vi phm: Dth trni và cay bui tái sinh. 

sc 

MubiênbánsOJ 

UY BAN NHAN DAN 
XA DAK HA 

S& O1IBB-VPHC 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Uic Ip - Tu do- Hanh phüc 

BIEN BA V PHAM HANFI CHfNH 
yE LN1-1 VU'C DAT 

Horn nay, hi 14 giO' 39 phi. I:.. 1 8/3/202 I, tai 3 ' Khoujh 4b, ti&i kim 1727 do Ban quán i' 
rrng phông h Gia NghTa quân I h1h.'hôn 2, xii Dak I-Ia). 

Can cCr biên bàn vv vic vào kic gi 45 ph(it, ngày 1 5/3/2021 cCia Ong Lé Vit Dung, Can b 
cong an huyn D.k Glong, tinh Sik kim viéc vài Ong Vi Ngpc Phirâc. 

Chüng tôi gm: 

1. Hp vàtên: Ha Van Tuyn Chtrc vu: Cong chcrc d chInh xã; 
Co quan: UBND x Dk Ha, huyCn Dik ilong, tirih Dk Nông. 

2. Vói s1r chrng kin cüa 5 : 
I. Hp và ten: Hang A Lông 

Ch&c vi : Cong an viên thung tnrc : 
Don cong tác: UBND xä D.k 1-ki 

2. Hp và ten : Trn Qutc Trpng Sii, niirn: 1982 
Ch&c vy: COng chCrc Kim lam 

Daii vj cOng tác: Ht kim lam huv.ii ii. Glong 

Tiên hành 1p biên bàn vi pham iin .uinh Mi vOl to chüc CO sati 
<1. Hp và ten>: V Ngob Phuàc GiOi tmnh: Narn 
Ngày, tháng, nam sinh: 25/OIl 1988 Qiitc tich: Vit Narn 
Ngh nghiêp: Lái may mac 

H khu thirông trti: Xä BInh Thinh. hu n DCrc Trpng, tinh Lam Dông 
Noi ö hin ti: Tam tra thôn 2, x IXik I Ia. huyën Dk Glong, Tinh Dk Nông. 
S6 dlnh danh cá nhân/CMND/Hô chu: 250 707 589; ngày cAp: 23/6/2017; n01 cAp: Lam Dng. 
S diên thoal: 0931646885 

2. Ba cO cac hành vi vi phm haii cunh: clzirn tint hông nghiêp là tilt rfrngphbng h5 tçiilthu vyc nông thôn. 

Vào kic 14 giO 45 phát, ngày 15/3/20: ti Jo I, khoanh 4b, tiu khu 1727 thuc thOn 2, xa DAk Ha, 
Huyên DAk Giong, Tinh Dãk NOni.. O V Ngoc Phiróc dâ thrc hin hânh vi diing may mac h dt 
trOng cay t?i 10 1, khoành 4b, tiu khii 717, •J •u: ho Gki Nghla quän 1 
+ Tpa do vi tn vi pham: Khi s& di

GPS map 78S. xác dnh các dirn góc tpa d khép kIn nhLr sau: I (xy= 421 433; 1330 620): N •- 3: 421 449: 1330 649); 4 (xI 493; 1330 87); 5 (xy=421 40: . • -L iu: 1330 702): 7 (xy=421 499; 13 707); 8 (x 421 477: 1330 692 . (xy=421 435: 1330 657); II (x' - 421 416; L30 670); 12 (xy= 47. • • •
396; 1330 656); 14 (xy421 37 1330 657): 15 (xy421 426: l33 • •

• vi tn vi pham 



10. Tang vet, phtmng tin vi .hm ha'irili 'hInh hj tim giEh gôm: 

Ten tang vAt, phtrong tién vi I 
II)it1 VI tl nh phm hanh chinh SMu'Q'ng Chüng 1oi [1nh tr?ng Ghi ch(i 

+ Hin trtng sau khi vi phm: ông \'i'i N 
cm v&i myc dIch trông cAy. 
+ Loi dAt chiêm: Là dAt rirng phOu 
tinh ye vic phé duyt diêu chinh Qu\ 
UBND ngày 19/10/2020 cCia UBNI) tinl 
tinh Ek Nông. 

)C PhLrÜC d m(c h khoAng 200 h6 kIch thirOc 60 cm x 60 

•.iuyêt dnh s 2195/QD-UBND ngày 28/12/2019 cüa UBND 
och ba Joii r1mg tinh Dk Nông; Quyêt djrih so 87/QD-
)äk NOng ye vic diêu ehinh ctic b Quy hoch ba loi r1rng 

+ Ranh gi&i vi phm: 

PhIa Bc giáp dt tr6ng do Ban qucui I' pliOng Ii Gia NghTa quAn 1'. 
Phia Nam giáp vrrn diu (khdng .;c d c1wjc cI:rQr chil) do Ban qun 1 r&n phàng ho Gia Nghia quAn 1 

PhIa TAy giAp dt trng do Ban qu:n l' ; phOng h Gia Nghia quân !. 
PhIa DOng giAp du&ng cMt, dt do ban I nrng phOng h Gia Nghia quân I 
- Vi trIvi pham: Lô 1, khoAnh 4h. LiCa :u 1727. do Ban quAn I thng phOng h GiaNghTaquan i. 
thuQcdia gii hành chmnh xADãk Ha. hri Däk Glong, tinh Dak NOng 

- Loi dat vi pham: D& rang phOn iheo Quyt djnh s 90/QD-UBND ngày 30/5/2017 cüa 
UBND tinh Dk Nông và Quyët diih !23/QD-UBND ngày 26/7/2017 cCia UBND tinh Dk Nông. 

- Tnrông hgp vi pham trên kh0n2 hu)ciir&ng hçp ph?ii xAc dlnh giá trj tang 4t theo Diu 60, Luãt xCr I vi phm hành chInh näm 2012. 

3. Hành vi chim dat nông nghi1i i iiit rung phOng hO ti khu vrc nông thôn, Quy dinh tai: 
dirn d, khoãn 3, Diu 14, Nghi Ciiui sC. 91/Nf-CP ngAy 19/1 1/2019 cüa ChInh phu. 

4. T chü'c bi thiêt hai:  

5. ' kin tnmnh bay cüa cA nhAn vi 1hin, i din tO elirc vi phim: 
Do không hiu bit các quy di nh pii ;. nën dã ihrc /iiçn han/i vi vipharn các quy djnh vJ ddt &ai: 
daphoz hop VO? co quan chuc ncT,,i at quvel ii wc.c vi phain hanh chinh vu dã du71g moi how 
dóng tqi dién tIch vi phQm. Tt ngm.'2u iJiai háo. ihành ihç2r hói 161; tich ccc giap dã co quan chtv 
nãngphát hin viphqm hành chin/i. xi,' /t i pharn h'inh chInh. 

6. " kin trinh bAy cüa ngu0i ch(rji ki iu cO): 

I-Iành vi ,i pham hành chInh di7 1u .;ing Ihea ihrc íè', c1ing theo hi.n trçlng /&m tra tqi vf trI vi 
phgm. 

7. "f' kin trInh bAy ccza cA nhân/t6 chau hit hii (nu có): 

8. Cháng tOi dà yêu câu cá nhân/tô L:hi phtrn chini d(r't ngay hinh vi vi phm. 
- Buc khOi phiic lai  tlnh trng ban dtu dit tri.ró'c khi vi phani. 
- Buôc trA lai dAt dä IAn, chi4m. 

9. Các biên pháp ngAn chn VA bao darn ' vi pham hAnh chInh dugc áp dyng, g mW):  
Ap giAi ngui vi phm ye UBND x.T iXL Ha dC Ilp biCn bAn lain vic vA 1p bién bAn vi phm hAnh 
chmnh. 



11. Giy phép, ch(rng chi hành nith ft LJF. zôni: 

STT Ten giy phép, chng chi hiuii 
n ghe Tinh 1ang Ghi chi 

I- 

Ngoài nhtng tang vet, phtrong tin vi pHm hành cliiiih Va cic giiy 1ô nCu trên, cháng tôi không tim 
gi them thcr gI khác. 

12. Trong than hn không qua os nuiy viêc, kê tü ngày l.p bn bàn nay, ông(bà): Vu Ngoc Phiràc 
là dai din to ch&c vi phm có C1LVC i < van ban vêu cdu du(1c gid/ irinh 1ricc tiëp/ván ban giái 
trInh> dn Ong (bà): Chc tich  UBD .m Dtk Glong d thyc hin quyCn giãi trInh. 
Biên bàn lip xong hi 15 gi 30 PI1uL nv If3/2O2I , gÔrn 03 ti. dirc 1p thành 03 bàn có ni dung 
và giá trj nhu nhau; dà dcc li cho nhCii igirani cO ten nêu trén c1ing nghe, cong n14n là dóng và ci1ng 
k ten dtrói day; giao cho ôngbã): \'i k'oc Phmcc là di din Eu chCrc vi phm 01 bàn, 01 bàn liru h 
so; 01 bàn luu ti UBND xäDàk Ha; UI ftin chuyCn coquan cO tham quyên xi:r pht VPHC. 

<TruOiig hQp cá nhãn vi phm/c1ai drçu r chile vi phim khôug k' biên ban> 

L do ông (bà) (13) 
 c nhân vi phun/dai di t chóc vi phni không i 

biên bàn :  

CA NHAN vi PHAM HOAC IMi Di : 
TO CH(YC VI PHM 

(Kj ten, ghi rä chz.c vzi, ho '4 

V ( VC P'h?& 

NGU1 LAP BIEN BAN 
(Ki' ten, gui rO h9 và ten,) 

BA! DLN CH! NH QUY 
(Kj ten, ghi ro chzc vu, ho va /?fl1 

NGU'O'I CU(NG KIEN 
( IK ten, ghi rö hQ và ten) 

NG1Xci B! THIET H/U 
(K ten, ghi rö ho và tCn, 
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CA L BO TRICH LUC TM. UBND XA 

CHU TTCH 

v  

SO DO LAN, CHIEM DAT 

Ong: Vu Ngoe hdc chi tai khoaiihlJ?tiêi khu 
)u i:ui quan 1 rdng phOng h qukn [) 

T' lê 1:2000 
 

   

HO GIA DINH 
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