
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHtJ NGHIA VIET NAM 
IIUYN DAK GLONG Dc 1p  - Ti.r do - Hanh phüc 

S6: 1  /QD- XPVPHC Dk Glong, ngàyL tháng 4 nám 2021 

QUYET DNH 
Xtr pht vi phm hành chInh trong linh virc giao thông  du'ong b 

Can ct- Luât Td ch&c chInh quyn dza phiro'ng, ngày 19/6/20]5, Luát tha 
dôi, bô sung môt so diêu cla Luçt To chic C7-zinh phü và Lut TO chz'c chInh 
quyên dja phwong ngày 22/11/2019, 

Can ciDiu 57, Diu 68 LugtXtH viphgm hành chInh, 

Can cz Nghj djnh s 81/2013/ND-CF ngày 19/7/2013 cza ChInh phñ quy 
djnh chi tiêt môt sO Diéu và bin pháp thi hành Lut X lj vi phgm hành chInh; 

Can cü Nghjdjnh sc 9 7/201 7/ND-cP ngày 18/8/2017 cia GhInh phü s'ra 
dOi, bO sung mç3t sO Diêu cza Nghj djnhsO 81/2013/ND-cP ngày 19/7/2013 cza 
ChInh phi quy djnh chi tiêt m5t sO diêu và bin pháp thi hành Lut Xit l vi 
phgm hành chmnh, 

Can ci Nghj dinh s 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cza ChInh pht 
Quy djn/i xiè phgt vi phgm hành chInh trong li'nh vc giao thông dur&ng b(5 Va 
dw&ng sát, 

Can cz Biên ban vi phgm hành chInh v lznh vcc giao thông du'&ng bô s6 
10/BB- VPHC cla Uy ban nhán dan xä Quáng Khê 42p  hOi 10 giô' 30 phz2t, ngày 
22 tháng 4 nám 2021, ä'Oi vài bà Lé Thj Be Hwong ye vic th dyng tráiphép dat 
cza dw&ng bó hogc hành lang an toàn dw&ng bô QuOc 10 28 lam nc,i tp két 
hoác trung chuyên hang hóa, v2t tu, vt lieu xdy dy'ng, may móc thiêt bj, các 
loçii vt dung khác thu3c bon Phi Mur, xà Quáng Khê, huyn Dák Glong, tinh 
Dàk NOng, 

Can cii' Biên ban xOc minh tInh tjlt cia vy vic vi phgm hành chInh s 
02/BB-XM ngày 28 tháng 4 nãm 2021 cla Phông Kinh té và Hg tang huyn Dák 
Glong,' 

Can ci Quylt djnh s 24/QD-GQXP ngày 06 tháng 01 nám 2021 cña 2hi 
tjch Uy ban nhán dan huyn Däk Glong ye vic giao quyén xz phgt vi phgm 
hành chInh,' 

Theo d nghj cia TrirO7lg phOng Kinh té' và Ha tang huyn Dák Glong tgi 
T& trInh sO 16/TTr-KTHTngày 28/4/2021,' 

Tôi: Nguyn Van Hqp Chirc viii: Phó Chü tjch. 

Don vj: Uy ban nhãn dan huyn Dk Glong, tinh Dk Nông. 

QUYET DJNH: 
Diu 1. Xü pht vi phm hành chinh d& vâi ông (bà) có ten sau: 
1. Lê Thj Be Hucrng; Giâi tInh: Ntt; 



Näm sinh: 1996; Quôc tich: Viêt Nam; 

Nai i hin tai:  Bon B'Dcmg, xã Quâng Khê, huyn Däk Glong, tinh Däk 
Nông; 

So CM.ND: 312302414; ngày cp: 02/4/2014; No'i cp: Cong an tinh Tin 
Giang. 

2. Dã thirc hin hành vi vi phm, ci th nhi.r sau: 

Ba Lê Thj Be Hwing dã sir ding trái phép dt cCia duông b ho.c hành 
lang an toàn drng b Quôc l 28 lam noi t.p kêt hoc trung chuyên hang hóa, 
vt tu, vt lieu xay dirng, may móc, thiêt bj, các loai vt diing khác. 

3. Quy djnh tai: 

Dim d, Khoãn 6, Diu 12 tai  Nghj djnh so 100/2019/ND-CP ngày 
30/12/20 19 cüa ChInh phü Quy djnh xir phat vi phm hành chinh trong linh virc 
giao thông duing b và dumg sat. 

4. Các tInh ti& tang nng: Không có. 

5. Các tInh tit giâm nhç: Không có. 

6. Bi áp dung hInh thrc xi:r pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 

a. HInh thrc xir pht chInh: Phat tin, mirc phat là 5.000.000 dông (Bang 

chü': Nám triçu a'óng). 

b. HInh thirc pht b sung: Không có. 

c. Các bin pháp kh.c phiic hu qua: 

Ba Lê Th Be Hucmg buc khôi phiic iai  tInh trng ban du dâ bj thay di 
do vi phm hãnh chInh gay ra trong vông 30 ngày, kê t1r ngày nhn ducic Quyêt 
djnh nay. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tr ngày k. 

Diu 3. Quyét djnh nay drnyc: 

1. Gri cho bà Lê Thj Be Huong d chp hành Quyt djnh xü pht. 

Ba Lé Thj Be Htrang phãi nghiêm chinh chip hành Quyêt djnh xü pht 
nay. Nêu qua thi han  trén bà Lê Thj Be Hi.rang không tir nguyen chap hành s 
b cuOng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Ba Lê Thj Be Huung phãi np tiên pht vào ngân sách Nhà niic, tai  Kho 
bac Nba nuâc Däk Glong hotc t?i  Chi nhánh Ngân hang Nông nghip và Phát 
triên nông thôn huyn Däk Glong tinh Däk Nông trong thai han  10 (mithi) ngày, 
kê tr ngày nhn dugc Quyêt djnh xir pht. 

Ba Lê Thj Be Huong có quyn khiu nai  hoc khi kin hành chinh dôi 
vfxi Quyêt dinh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Giri Kho bac  Nhà nuórc Dk Glong; Chi nhánh Ngân hang Nông nghip 
và Phát triên nông thôn huyn Dak Glong tinh Däk Nông dê thu tiên pht. 

3. Giao liJy ban nhân dan xã Quãng Khê có trách nhim bàn giao Quyt 
djnh xir pht vi phm hành chInh cho bà Lê Thj Be Huorng và duqc the hin 
bang biên bàn giao nhn. 

4.1 



NGI1I RA QUYET DNH 

Nguyen Van Hçrp 
Phó Chü tjch UBND huyn 

Ncin1fn: 
- Nhix Diêu 3 (t/h) 
- Chü tjch, Các PCT UBND huyn; 
- Phông Tài nguyen và Môi trung; 
- Phông Ti.r pháp; 
- Luu: VT. 

4. Giao cho Chü tjch Uy ban nhân dan xã Quãng Khê, Giáni dc Kho bc 
Nha ni.râc Dk Glong, Giám dôc Chi nhánh Ngân hang Nông nghip và Phát 
triên nông thôn huyn Däk Glong tinh Dk Nông, Tri.rôrng Phông Kinh tê và Ht 
tang và các 4in vj lien quan dê to chüc thirc hin Quyêt djnh nay.!. 



UBND HUYN DAK GLONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
PHONG  KINH TE VA H3 TANG Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

S:A /TTr-KTHT Dák Glong, ngày ZJ tháng 4 nãm 2021 

Th TRINH 
A A . V/v de ngh ban hanh quyet d!nh  xtr phit vi phm hanh chink 
- A * A A * A 

trong huh vtic giao thong dro'ng b9 doi voi ba  Le Thi Be I1u'ong 

KInh gxi: U ban nhân dan huyn Dk Glong; 

Phdng Kinh t và Ha rdng nhçn dwcrc Cong van so 352/UBND-DC ngàv 
22/04/2021 cüa UBND xä Quáng Khê ye viêc báo cáo xü lj vi phqm hành chInh 
trong liih vrc giao thông dw0ng bç3 và dwông sát, 

Can cz' DiJu 57, Diu 68 Lui Xii l viphgm hành chInh; 
Can cii Nghj d/nh S6 81/2013/ND-CT ngày 19/7/2013 cüa ChInh phz quy 

d/nh chi tiêt môt 56 Diu và biçn pháp thi hành Lut Xii lj viphqm hành chInh; 

Can cii Nghdjnh so' 97/2017/ND-CT ngày 18/8/201 7 cza ChInh phü siia 
dói, bO sung môt so Diéu cüa Nghj djnh sO 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cia 
ChInh phi quy dlnh  chi tiCt môt sO diêu và bin pháp thi hành Lut Xii l vi phgm 
hành chInh, 

Can cii Nghi d/nh so' 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cza ChInh phi 
Quy a'jnh xi phgt vi phgm hành chInh trong 11nh vtc giao thông dw&ng b5 và 
du&ng sat; 

Cán cii Biên ban vi phcim hânh chinh so' 10/BB-VPHC ngày 22/4/2021 cfia 
UBND xã Quáng Khé vi ph gin hành chinh trong ltnh vcc giao thOng du'àng b và 
du'Ong sàt, 

C'àn cii Biên ban xdc minh tinh tiAt cia vy vic vi phgm hành chInh so' 
02/BB-XMngày 28/4/2021 cza PhOng Kinh tê và Hg tang hin Dàk Glong. 

Can cii các quy d/nh hin hành khác cO lien quan. 

Phông Kinh t và H thng kInh trInh Uy ban nhân dan huyn xern xét, ban 
hành quyêt djnh xr 1' vi phm hành chinh vói các ni dung sau: 

1. Cánhânviphm: 
Ba Lê Thj Be Hucmg; Giói tInh: NO'; Nàrn sinh: 1996; 
Qu& tjch: Vit Nam; 
Nai a hin ti: Bon B' Dcing, xa Quãng Khê, huyn Oak Glong, tinh D.k 

Nông. 
So CMND: 312302414; ngày cp: 02/4/20 14; Nai céLp: Cong an tinh Tin 

Giang. 
2. NQi dung: 
Dà có hãnh vi vi phm hành chInh trong lTnh vrc giao thông dithng b "SCr 

dting trái phép dat cüa duang b hoc hành lang an toàn di.r&ng b lam noi tp kêt 
hoc trung chuyên hang hóa, vt ti.r, 4t 1iu xây drng, may móc, thiêt bj, các 1oi 
v.t lieu  khác. 



- 
Quy djnh tai: Dim d, Khoãn 6, Diu 12 ti Nghj dnh so 100/2019/ND-CP 

ngày 30/12/2019 ciia ChInh phü Quy dinh xr pht vi phm hành chinh trong lTnh 
vrc giao thông &r&ng b và thrxng sat. 

3. Th&i gian: 

Th?yi gian 1p biên bàn: Hi 10 gRi 30 phüt, ngày 22 tháng 4 nàrn 2021. 
Thii gian ban hành quyt djnh xi1r pht vi phm hãnh chinh: truc 10 gR 

30 ph(it ngày 29/4/202 1. 

KInh d4 nghj Uy ban nhân dan huyn xem xét, quyt djnh sam ban hành 
quyêt djnh xü pht vi phm hânh chinh./. 

Noinh?ln: 
- Nhtr trên; 
- UBND xA Quâng Khê 
- Li.ru: VT. 

 

Trurng Cong Dnh 
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Can cir Nghj djnh s6 100/2019/ND-Cp ngày 30/12/2019 cUa ChInh PhiX v quy 
xir pht vi pham hành chinh trong linh vrc giao thông &thng b và dung sat. 

Chñng tôi gôm: 

1. HQ và ten: Trucing Xuân Khoa Chirc vj: Cong chirc dja chInh xâ 

Ca quan: UBND xã Quãng Khê, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông. 
2. VÔi sir chirng kin cüa: 

(-I
S '1 a) Ho và ten: cgq 't 1/cm IU,ILc .Nghê nghip: C.czq 2A2  

Ncyi r hiên nay: 

b) Ho và ten: 
- 

y" Ngh nghip: .... iLt3 
Naj hiên nay: ...... LCI  

c. HQ và ten: Nguyn VTnh Tnrng Chre vii: Phó chü tjch UBND xa. 
Ca quan: UBND xã Quáng Khê, huyn Dk Glong, tinh Dâk Nông. 

Tién hành 1p biên ban vi phm hành chInh di vói ông (bà) có ten sau day: 
1.Hovàtên: GiàitInh:.. ,&F( j1" 

Ngay, tháng, näm sinh /  Quc tjch: ....Yr 
Ngh nghip:  

Nai a hiên ti: 

S CMND:SIi.o. •4t ngày cAp: ; nai cAp:.Ci- 
* Ten t chc vi phm:  

Dja chi tru sa chInh:  

M s doanh nghip: 7' 

UY BAN NHAN DAN 
XA QUANG MiE 

S& jCY /BB-VPHC 

Mu biên ban sc 01 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

MEN BAN VI PHJLM HANH CHINH 
Trong linh vrc giao thông throng b và thi*ng st 

Horn nay, hèi../.O.. gi?x . phüt, ngày.cL./4. .i.oQ-i. .tai .hi 
x Quãng Khê, huyn Dk Glong, tinh Dk Nông. 

Can cir Lut x1r 1 vi phrn hành chinh nAm 2012; 

S6 GCN däng k dAu tu/doanh nghiêp hoc GP thành 1p/dàng k hot dng:  

NgaycAp:.,/.../.....,(..../......,/';naicp: /  
Ngu?i di din theo pháp luât:  .; Gij tmnh:  

C— I M 
C____ 



Chi'rc danh  

2. D có cãc hanh vi vi phm hânh chInh:...2Thi9 
-1/ CC79....... 

4 A. 
 . .4ci c  

.€A44 4Q; )2 2. 

f29 
2 . ,7Lac  I......... -L. &Z 

L-uaL(  Qa.9 
,2);'iL(  (CMi  

V /2 cc 
/ 

ct- ,( .~ 4i   0 m 

V &ij '1    Cn1.... 
.0  

/
Th q.ac CL1  cL2' c.zIr  ç'c    9 

7 .............. ' 2Y3 
z-i -@ 4.  
&/\  .Vo ot&.. 

Q t2.m  



s 
Iucng 

3. Quy dnh ti: 

- , Khoãn......, Nghi dnh s 100/2019,D-Cp ngày 30 tháng 
12 11am 2019 cüa ChInh phü quy dnh th phat vi phm hành chfnh trong linh vijc giao thông 
duing  b và throng sat. 

4. Ca nhân/t chi.irc bi thiêt hai: 

c&) ci  zci. 
. qce  

/
c j   4fl 

5. kin trInh bay cüa Ca nhân vi pham/dai din t chirc vi phm: 
.(CLL C(/  

6. kiEn trInh bay cüa ngi.ro.i chrng kin (nu cO):
/ '.c4  :2J7  'P/i ( c&  >L2j  

7. kin trInh bay cia cá nhân/t chirc bj thi& hai (nu có): 

8. Chüng tôi di yêu câu cá nhân/tô chirc vi phm chm diTrt ngay hành vi vi phtrn. 

''  

r~  
9. Các bién pháp ngãn chän va bão darn xfr I vi phrn hành chInh dixçic áp ding, grn: 

10. Tang vet, phi.ro'ng tin vi pharn hành chInh bj tarn gi&, grn: 

STT Dcynvj s 
tInh 1uçin 

11. Giy phép, chüng chi hành ngh bj tam gitt, gôi 

g  Chüng Ioai Tmnh 
trang Ghi chü 

-4 

Ten tang vet, phiiong tin 
vi phtrn hành chInh 

STT Ten giây phép, ching chi 
hànhnghe  

('.—'4 Th  c)  

Tinh trang Ghi chi 

Ngoai nhung tang vat, phuong tiên vi phirn hành chInh và các giy to. nêu trén, chüng 
tôi không tarn giü' them thtr gI khác. 

12. Trong tho.i han 02 ngày lam vic nêu giãi trInh trrc tip và 05 ngay lam vicnêu 
giãi trInh bang van bàn, ké tir ngày lap biên bàn nay ông (bà). L. . .T7i-i....... 

là cá nhân vi pharn/daj diên t chirc vi pharn có quyn giiri van ban yeu c.0 duqc gi
, i trinh trirc tiêp/vän bàn giãitrinh den ông (bà): .tcc ii.j 2t2. . 

dé thuc hjên quyên giãi trinh. 



Biên bàn 1p xong hi .,IL giô . . .. phüt, ngày.d-L.i.4. .1. .oC9c/ , grn . 
ti, di.rcic 1p thãnh C1   2g.-.. bàn có ni dung vi giá tn nhii nhau; di dcc 1i cho nh&ng ngiri 
Co ten nêu,trên cüng nghe, cong nhn là dung và ci1ng k ten duâi day; giao cho ông 
(bà).. . 77* là ca nhân vi phm1dai din to chCrc vi phrn 
01 bin, 01 bin Juu ho sc. 

Trirô'ng hqp cá nhân vi phun/dai din t chfrc vi pham không k biên bin 
L do Ong(bi):...A. .ci nhân vi pham/dai dint 

chicviphmkhôngk bien bin: 
/ )ç( / 0 cç 2(Z.  

CA NHAN VI PHAM HOAC I NGIfI 14P BIEN BAN 
DIN TO CIIC VI PHAM (K ten, ghi rö hç và tên) 

(Kj ten, ghi r5 chic vy, hQ và tên) 
I v.- / - Cc t.i TI '-&m 

, 

(c l9it'2 'fi9 

 

'C&v, AJk 

IMI DIN CHINH QUYEN 
(K3 ten, ghi r6 chi-c vy, hQ và ten,) 

NGU'I CH1NG KIEN 
(Kj ten, ghi rö hQ và ten) 

NGU%I B! THIET HAl 
(K ten, ghi rô hQ và ten) 

'-'4 



b. 119 và ten: 

Ci quan: 
Chrcvu:  

 

   

Co quan:  

3. Vài sir chirng kin cüa: 
)('  

.Chirc v .... t'1Pc  
a. 119 và ten: 

Ccr quan: 

UBND HUYN DAK GLONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

PHONG KINH TE VA HA TANG Bc  Ip  — Ti do — Hnh phüc 

S& .. .9Z. ./BB-XM Däk Glong, ngày.!.. . tháng W ... nm 2021 

BIEN BÀN 
Xác minh tInh tiêt cüa vy vic vi phm hãnh chInh 

CAn cü Lut Xix 1 vi phm hành chinh 20/620 12; 

CAn c(r Lut Xây drng ngày 18/6/2014; 
CAn cir Nghj djnh s 81/2013/ND-CP, ngày 19 thang 07 nAm 2013 cüa ChInh phü Quy 

djnh chi tit v môt s6 diu va bin pháp thi hành Lut xir 1' vi phm hành chInh; 

CAn cNghj djnh s6 97/2017/ND-CP, ngày 18 tháng 08 nAm 2017 cüa Chinh phü s1ra d6i 
bi sung mt s6 Diu ciXa Nghj djnh so 81/2013/ND-CP, ngày 19 tháng 07 nAm 2013 cüa Chinh 
phü Quy djnh clii ti& v mt so diêu và bin pháp thi hãnh Lust xi1 1 vi phm hành chinh; 

CAn cr Ngh djnh s6 139/2017/ND-CP ngày 27 tháng 11 nAm 2017 cüa ChInh phü quy 
djnh xi pht vi phm hành chinh trong hoat dng dâu tu xây drng; khai thác, chê biên, kinh doanh 
khoáng san lam 4t 1iu xay drng, san xuât, kinh doanh 4t lieu xây drng; quãn 1 cong trInh h 
tang k5 thut; kinh doanh bat dng san, phát triên nhà a, quãn l' sü dimg nhà và cong sâ; 

CAn cü Nghj djnh s6 100/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 nAm 2019 cüa Chinh phü Quy 
djnh xir pht vi phm hành chfnh trong lTnh virc giao thông du?ng b và dithng sat; 

Horn nay, gii ..Z.C.?..phüt, ngày..ie..thang.1..narn 2021 Iai  bon 
Quãng Khê, huyn Dak Glong, tinh Dak Nông. 

Chóng tôi gôm: 
a. Hovàtên: Chücvu:  
Coquan:  14 J ...)•\(( ... 
b. Ho vàtén: V' -'6....Chüc  vi:  flO' cl-id Ycj  
Coquan:  U  

c. Ho và ten: .. Chirc vu:  .c..4. .'. 
Coquan: CA -G C \  .....( cc4 &1  

Chirc vu:  d. Hovàtên: 

c. Hovàtên: 
Cci quan: 

 

Chircvu: 

 

  

   

Tin hmnh lap biên bàn xác minh tInh tit 
ông (bà) có ten sau day: 

1. Ho và ten: .L  12." i?  
Ngay, tháng, nAm sinh:  
S6 CMND/s dinhdoanh 
Noi cap........C. ..... 

cüa vi vic vi pham hành chInh di vói 

Giói tInh: . . . 
 Quc tich: . . :v-. !'<4 

(2.Qf.(.  

1 



C- 

2 

Ngh nghip: 

Noi&hjêntaj:(rt....  !'O o .j4  

Noi däng k h khâu thirong trü:  
2. DA có hãnh vi vi phm hânh chinh: r 4 

go' &.L1'J' 4,  

 l.rJ1i(t  4'......\.AJ  

-ec'  Vh   
- .-7 7 / 

bJ.&?..4.Al t3.'  . ..  c  
s-c;  24' '-i ii!L  'I.*  -'6(  - 

t  v d, ii"  * . 
1j?'  d 

L41 if' ' ff a c r - T 
.5 't - 'zt  

..1/'  "L' '1 

-tu'  v.i: 
 '  ; a 4 -& 4/_ 

-(  2J   4 W 

.t&.-) /  
.&  'cc  

 4 L./ L//LL>d) 

rr  

3. Quy djnh tai: Dim .1., Khoãn ..., Diu. i1, Nghj djnh S6 100/20191ND-CP ngày 30 
tháng 12 näm 2019 cia ChInh phü Quy djnh xr phat vi phm hãnh chinh trong lTnh vuc giao thông 
du&ng b và diing sat. 



5. Ca nhân/të, chirc bj thiêt hi (nu co)  
6. TInh chit, mirc d thit hai  do vi pham hânh chuith gay ra: 

7. TInh tit giâm nhç:  

8. TInh ti& tang nng: 

9. kin trinh bay cüa cá nhán vi phrn/dai din t chirc vi phnr  
;  

10. kin trinh bay cüa ngithi ching kMn (nu co)  

11. '' kin trInh bay cia Ca nhãn/t6 chc bj thit hai  (nu co)  

12. Tang 4t, phtrong tin vi phm hành chInh phái trung cu giám djnh (trong trlIng hqp 
can thiêt):  

Biên bàn 1p xong hi .i(gii .0 phüt, ngày t?, duçic 1p thành 
Q2 bàn có nOi  dung và giá trj nhu nhau; cia dQc lai  cho nh[tng ngithi có ten nêu trên ciing nghe, 
cong nhn là dng và cüng k ten diiOi day; giao cho ông (bà) (10) ' c t   . . .là cá 
nhãn vi phm 01 bàn và 01 bàn liru hO so. 

<Trirrng hç'p Ca nhân vi ph3m/d3i din t chfrc vi phm kbông k biên ban> 
0 ' '' ' / ' . L do ông (bà) (1) . ' " c-  vq .cá than vi phn-iJdai din to chüc vi 

phamkhOngkbienbàn:.J c" Ec" "i."  
cA NHAN VI PHiM HOAC DAI DIN 

TO CHUC VI PHLM 
(K) ten, ghi rö hQ và ten) 

-f' 

1&C 

NGU'1I LAP BIEN BAN 
(Kj ten, gui rö chzc v, h9 và ten) 

N 

DAI DIN CHINH QUYEN 
(K ten, ghi rO chic v , 

A' 

NGIfI CHUNG MEN 
(Kj ten, ghi rO hQ và ten) 

 

NGI1fl BI THIET HI 
(Kj ten, ghi rö hQ và ten) c&- kc7L- 
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