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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VflT NAM 
HUYN OAK GLONG DcIp-Trdo-Hnh phüc  

S3IA'QD-XPVPHC Dk Glong, ngàyai-7háng 12 nám 2021 

QUYET OINH 
Xii phit vi phiii hanh chitili 

('an ci Luit To chic chlnh quyn d/a p/ui'crng näm 2015: 
Can th Luit sza dói, bó sung m5t so diêu cáa Lut To ch&c ChInh phz và Lut 

TO chic chInh quyên diaphircing  nãm 2019; 
Can ci'c Diéu 57, Diêu 68 Lufl xi lj vi pham hành chinh; 
Can c& Nghi dfnh sO /67/2013/ND-CP ngày /2/11/2013 quy dfnh 4 . Xi'rphat vi 

phcirn hành chInh trong lZnh vim An ninh, Irdi tzr, an bàn xã h5i, phOng, chOng t nn 
xã hç51; phOng cháy và chfra cháy; phOng, chOng bao lit'c gia dinh: 

Can ci Biên bOn vi pham hành chInh, sO: 007368/BB-VPHC 1p  ngày 
24/12/2021 cáa COng an huvn Dãk Glong; 

Xe! Báo cáo dé xuát sO ../BC-C'AH ngv 2-./12/2021 cua Phó Tricang 
cong an huyn Dãk Glong ye vic Ra quyét djnh xz ph cii vi phm hành chInh trong 
ltnh virc An ninh, trOt ii, an toàn xã h3i. 

Tôi: Iran Nam Thuân 
ChCrc vii: Chü tjch UBND huyn Dâk Glong, tinh Dak Nông. 

QUVET D!NI-I: 

Diêu 1. XCr pht vi phm hành chInh di vâi ông có ten sau day: 
1. Hç vã ten: MAI TUAN HUY Giâi tInh: Narn 
Ngày, tháng. näm sinh: 03/11/1984 Quôc tjch: Vit Narn 
Nghê nghip: Lao dng tr do 
HKTT: So nhà 18, To 1, phô Kiên Thai. thj trãn Phát Dirn. huyn Kim Son. tinh 

Ninh Binh. 
NGi a hin tti: Thôn Quang Tiên. xä Quáng Son, huyn Dãk Glong. tinh Däk Nang. 
So CCCD: 037 084 005 621. 
Ngay cap: 09/3/20 19. Ncii cp: Cc Canh sat Quãn 1 hành chInh ye TTXH. 
2. Dâ thirc hin hành vi vi phm hãnh chmnh: Vào ngày 04/9/2021. Mai Tuân 

Huy Co hành vi 'Tàng tril' dO chcri nguy hiém bj cam5'. ti thôn Quáng Tiên. xä Quárig 
Son, huyn Däk Glong. tinh Dãk Nong. 

3. Quy dnh ti: diem d. khoãn 4. Diêu 10 Nghj dnh 167/2013/ND-CP. 
4. Các tinh tiët tang nng: KhOng. 
5. Cãc tInh tiêt giãm nhç: Khong. 
6. Bj áp diving hinh thCrc xu pht, bin pháp khäc phçic hu qua nhu sau: 
a) HInh thCrc xCr pht chInh: Phat tiên. 
Cu the: Müc lien pht Ia 7.500.000 dông (Bay triu nãm tram ngàn dOng). 
b) Hlnh thCrc xu phat bô sung: Tjch thu tang vt vi pham. gôrn: 01 (môt) khIu 

sung bàn dan diem vâ 35 (ba inzroi lam) vông dn scr dvng cho sang ban dn diCm. 
c) Các bin pháp khäc phvc hu qua (nêu có): Không. 
Diêu 2. Quyêt djnh nay cO hiu 1irc thi hành kC tr ngày k. 
Diêu 3. Quyêt djnh nay throc: 



1. Giao cho ông Mal TuAn Huy là Ca nhãn vi pharn vi phrn co ten ti Diêu I 
Quyêt djnh nay dê chap hành. 

Ong Mai Tuân Huy phãi nghiêm chinh chap hãnh quyêt djnh xcr phtt nay. Nêu 
qua thài hn ma ông Mai Tuân Huy không tir nguyen chap hành thl sê bj ci.rng chê thi 
hành theo quy djnh cCia pháp Iut. 

Trung hcp khOng np tiên pht trçrc tiêp çhongi.thi có thâm quyên xCr ph?t Vi 
phm hành chInh theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 78 Lut xCr l vi phrn hành chinh. 
ông Mai Tuân Huy phãi np tiên pht tai Kho Bc nhà ntxàc Däk Glong hoac Ngân 
hang Agribank chi nhánh Däk Glong trong thi hn 10 ngãy. kê tir ngày nhn duçic 
Quyêt djnh xcr pht và phái gcri biên Iai np tiên phat den Cong an huyn Däk Glong 
dê theo dOi. tong hgp. báo cáo UBNI) huyn 1)ãk Glong. 

Ong Mai Tuân Huy Co quyén khiëu ni hoäc khâi kin hành chirih dôi vâi 
Quyêt djnh nay theo quy djnh cOa pháp !ut. 

2. GCri cho Kho bc Nhà nuOc Dãk Glong Va Ngân hang Agribank chi nhânh 
Dk Glong dê thu tiën pht. 

3. Gri cho Cong an huyn Dak Glong dê to chcrc thirc hin: PhOng tix pháp huyn ,, 
Dak Glong và các don v lien quan dC phôi hqp. giárn sat thrc hin Quyêt dlnh  này./././" 

NGUOI RA QUVET D!NH Nd n/içln: 

- Nhir Diëu 3; 
- UBND xa Quáng San, UBND th trân Phát Diem 
(theo dOi); 
- Luu: Ho so. 
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Cap bâc, chüc vu:  

2. Vâi sir chfri kin cüa 4! 
a) Hç và ten:  ..Tiffi,'.i...1L!cT  7ThH - 
Nirhinnay: T(.. ...... 
a)Hçvàtén: 
Ncii?ihin nay:  
Tiên hành 1p biên bàn ye vi pham hành chInh (VPHC) dôi vâi 

S. . S  

Ong (ba)ITo chuc (Ten to chuc , ngixoi di diçn phap luat) .1 J..UAN  t1Ik/ 
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NOi dung VPHC (Ghi rO thi gian, dja diem xáy ra vi pham; hành vi vi pham hành cj1nh tai  Diem, Khoán, Diéu 
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Y kiên cua ngucn vi pham..hoAc. daufin  to chucvi phani. 
Y kién ctagual chfrng kien; ngual bj thiêt hai  hoc  dai  din t chc bi thiét hai  (nu Co. ghi rO h9 ten, dia chi, 

Rd khai):  
Chüng tôi dä y& câu Ong (Bà)/ TO chac vi pham châm dirt ngay hành vi vi pham. 
Cábj pháp ngAn chn VPHC yà bào dam vic xlt phat nêu cO: Tci,i 
LX 1q'  L..L: , S !L) IJLJ).q L4 a.o..)    i -  

Tang vat, phuangtin VPHC, giâytI'bj tam  gilt (neu cO): Qj ,'Cf'i C1(  L.4P'i  VC  ç'35 4) 
Ngoàira,chüng tôi không tam  gilt them th(r gi khác. '' 
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ucau• 9ng(Ba)/Thchac: fJf.( Tt(tC4  1-tV! Co mt lOc.  .IgiJ00   pi-lut, 
ngay.).../..4......i.2i.).FI.......t?i: ' nP/?k 5-&vi.q dé giài quyt vij vic vi phm. 

Trong th&i hn ngày lam vi%, k tir ng'lp biên bàn nà', Ong(Ba)/To chcrc  -------------- 

- - --.-- -----.- - .---  là cá nhân vi pham/dai din to chc vi pham có quyên gi van bàn yêu 
cau 4uçc giâi trinh trlgrc tiêp/vAn bàn giãi trinh dn On (Ba).. -.--_, dé thirc hin quyën giãi trinh. 

Biên bàn 1p xong hôi Qi gii f?.Pphut, ngày....f  .i.i.i.202f  , gôm  0.t. t, thrcic Ip thành ajban có nOi 
dung, giá trj nhu nhau; 01 bàn giao cho ngtr&i vi'phm hoc di din to chCrc vi pham, 01 bàn gcri cho cha me hoc 
ngi.thi giám hO ciia ngui chtra thành nién vi pham (nu cO), 01 bàn kru ho sct cci quan xr 1 vi pham hành chInh và d9c 
Iai cho nhitng nguvi cO ten trong biên bàn cUng nghe cOng nhn là dung và cilng k ten dual dày. 

-Trtthng hçp cá nhán vi phm/di din to chüc vi pham khong k)7 biên bàn thI ghi rO l do khong k' biên bàn. 
L do khong k biên bàn:  

NGUUI (HOAC DAI DIN NGU1I (HOAC DAI DIN TO 

TO CHUC) VI PH3M CHIDC) BJ THIT HA! (NIu cc Ig và ghi r6 hQ ten  _.- (Kj Va :.Lrö ten,) 

(K và ghirô ten) (Nëu có, k và ghi rö hQ  ten) 

NGU?1I CHUNG KIEN NGUI1I LAP BIEN BAN 



CONG AN TiNH DAK NONG CQNG HOA XA HQI CHU NGH!A VIIT NAM 

CONG AN HUYN DAK GLONG Dc 1p - hr do - Hanh  phüc 

S: /BC-CAH Dk Glong, ngày 2't ththng 12 nãm 2021 

BAO CÁO DE XUAT 
V vic ra Quyêt dnh xfr pht vi phm hành chInh 

trong Linh vyc  An ninh trt ty' an  toãn xã hi 

Kmnh g1ri: Chü tjch UBND huyn Dk Glong, tinh Däk Nông. 

Cong an huyn D&k Glong dang thy 1', diu tra vy an C ' lam hL,r hông 

tài san, xãy ra ngày 04/9/2021, ti thôn Quáng Tiên, xã Quáng San, huyn Dãk 

Glong, tinh Däk Nông dôi vi b can Mai Tuân Huy. Qua trInh diêu tra vv an, 

xác djnh, ngoài hành vi phm ti dã bj Co quan CSDT Cong an huyn Dãk 
Glong khài to, Mai Tuân Huy con có hành vi vi phm hành chInh trong Iinh vrc 
An ninh trât tir, an toàn xâ hi, cy the niur sau: 

I. NQI DUNG VI) VIEC \4 1 

Khoãng cuôi tháng 8/2021, thông qua mng xã hi Facebook, Mai T  i  7 

Huy (SN 1984; HKTT: sd 18, To 1, phd Kiin Thai, thf trOn Phát Diem, huyn 
Scm tinh Ninh Bin/i Cho o Thon Quang Tién xâ Quang Son, huyén Dãk Gb' 

tinh Dãk Nóng) mua 01 (ms5t) khâu sung bàn dn diem và 05 (nám) vi dn (m 

vi có 09 vông dan), dê scr dyng. Huy mang ye cat giâu trong phOng ngü nhà Trãn 

Xuân Trung (SN 1974; 1-IKTT: Xóm 14, xö !-Thng Tiln, huin Kim San, tin/i Ninh 

Bin/i: Chó a: Thón Quáng Tién, xci Quáng San, huyn Oak Glong. tinh Oak 

Nong) và thinh thoãng lay ra sir dyng (1-Iuy dä sü' dyng hétOl ('m5t) VI' dgn). 'loi 

ngày 04/9/2021, do mãu thu.n vài gia dInh Phm Van Thang (SN 1986: Ncii Cu' 

tri: Thón Quáng Tién, xà Quáng Scm, huyn Oak Glong), Huy cam khâu silng 

diem trên, di cüng dông b9n den dp phá tài san ti nhà Thãng. Qua trInh dp 

phé, Huy lay khâu sung diem bàn vão trong nhà Thang. 

Can cir tâi lieu, chtrng ci:r dä thu thp dugc, ngày 30/9/202 1 Ca quan 

CSDT Cong an huyn Dàk Glong dà ra Quyêt djnh khâi to vy an, khOi to bj can 

dOi vOi Mai Tuân Huy ye ti Co lam hu hông tãi san, quy djnhti khoãn 1, 

Diêu 178 B luât. HInh sir nãm 2015, sCra dôi, bô sung nãm 2017, dê diêu Ira, xu 

1? theo quy djnh cua pháp lut. 

*Tang vt tm giü: 

- 01 (m3i) khãu sCing ban dn diem và 36 (ba nni'oi sáu) vông dn sCr dyng 

cho sing bàn dn diem. 

Can cCr Kt 1u.n giám djnh s 44/KLSD-PCO9 ngày 22/11/2021 cüa 

PhOng K thut hInh sir Cong an tinh Dàk Nông xác djnh: Khâu sung Va các 

vOng dan cüa Mai Tuân Huy là sang bàn dn diem, thuc dO chai nguy hiêm bj 
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cam (theo Quyt dnh so' 464/BNV ngàv 27/12/1993 cua Bç NOi vu), không phäi 
là vU khi quân dung. 

(Qua trInh giám d/nh dà su dyng ht 01 ('m5t,) vông dgn. Hoàn 1i 35 (ba 
nnrcri lam) vOng dgn sau giám djnh). 

II. NHJN XET, DE XUAT 

1. Nhn xét 

- Can ctr vào các tài 1iu có trong h so vâ tang vt thu giü, Cong an 
huyen Däk Glong xác djnh: Mai Tuân Huy dâ có hãnh vi "Tang trI sing bàn 
dan diem và dan sz.è dung cho sung bàn dn diem". Hành vi cüa Mai Tuân Huy 
dâ vi phrn váo diem d, khoán 4, Diêu 10 Nghj djnh 167/201 3/ND-CP ngày 
12/11/2013 cüa ChInh phü quy djnh Xu pht vi phm hành chInh trong linh virc 
An ninh, trât.tir, an toàn xa hi; phông, chông t nn xâ hi; phOng cháy và chra 
cháy; phông, chông bo ly'c gia dInh. 

"Diu 10. Vi phm quy djnh v quãn l sü dyng yü khI, vat lieu no, 

cong cu h tro, pháo và do choi nguy hiêm bj cam 

4. Pht tin ttr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vâi rnt trong 
nhU'ng hành vi sau day: 

d) San xut, tang trU, mua, ban, v.n chuyn trái phép pháo, thu& pháo và 
do chcyi nguy hiêm; 

8. HInh thirc xCr pht b sung: 

a) Tjch thu tang vat,  phuong tin vi phm hành chInh di vâi hành vi quy 
djnh tai Diem c Khoãn 1; Diem b Khoán 2; Diem d, d, g Khoán 3; Diem a, c, d 
Khoãn 4; Khoân 5; Khoán 6 Diêu nay." 

Can cir váo tài lieu, chrng cr có trong h so, ngày 24/12/202 1, Cong an 
huyên Dãk Glong dã tiên hành Ip Biên bàn vi phm hành chInh dôi v Mai 
Tuân Huy ye hành vi "Tang trudO chcri nguy hiém bf cam", quy djnh ti diem d, 
khoân 4, Diêu 10 Nghi djnh 167/201 3/ND-C P. 

- Can cir khoãn 4, Diu 66; k.hoãn 2, Diu 67 Nghj djnh I67/2013/ND-CP, 
xác djnh Thám quyCn ra QuyCtdjnh xu phat hành chinh dOi vO'i Mai TuOn Huy 
thu5c Chü tjch UBND huyn Dãk Giong. 

"Oiêu 66. Thãm quyn xü' phit vi phm hành chInh cüa COng an 
nhãn dn 

4. Truâng COng an cap huyn (...), có quyn: 

b) Phtt tin dEn 6.000.000 ding di vOl hành vi vi phm hành chinh trong 
lirih virc phông, chông bo lçrc gia dlnh; den 8.000.000 dOng dOi vOi hành vi vi 

phim hành chInh trong lmnh vçrc an ninh, trt t1r, an toàn xã hi và linh vrc 
phOng, chông tê nan xA hôi; den 10.000.000 dông dOi vOi hành vi vi phm hành 
chinh trong linh vçrc phông cháy và ch&a cháy; 

d) Tjch thu tang vt, phirong tin vi phtm hành chInh có giá trl khOng 
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visit qua mrc tiên pht duçic quy djnh ti Diem b Khoãn nay." 

"Diu 67. Thm quyn xii' pht vi phm hành chInh ciia Chii tich  Uy 

ban nhãn dan các cp 

2. Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn có quyên: 

b) Pht tin dn 15.000.000 dng di vOi hành vi vi pham hành chInh 
trong linh vçrc phông, chông bao lçrc gia dInh; den 20.000.000 dông dôi vOi hành 
vi vi phm hành chmnh trong linh vçrc an ninh, trt ty', an toãn xà hi và linh vçrc 
phông, chông tê nan xã hôi; den 25.000.000 dông dôi vOi hành vi vi phrn hành 
chinh trong linh vy'c phóng chãy Va chtra cháy; 

d) Tjch thu tang vat, phuong tin vi phm hânh chInh có giá tr không 
vugt qua mrc tiên phat thrçxc quy djnh ti Diem b Khoán nay." 

2. D xut 

Can cir khoãn 1, 3, Diu 58 Lut xü 1' vi phm hành chInh näm 2012, 
Cong an huyn Dk Glong dê xuât Chii tjch Uy ban nhân dan huyn Däk Glong 
k ban hành Quyêt djnh xr pht vi pham hành chInh dôi vói Mai Tuân Huy ye 
hãnh vi "Tang tri do chol nguy hiêm bi cam", quy djnh ti diem d, khoàn 4, 

Diéu 10 Ngh djnh 167/2013/ND-CP. Cv the: 

- Hinh thirc xi:r pht chinh: Pht tin. 

S tin pht là: 7.500.000 dng (Bay triu nàm tram ngàn dng); 

- I-Imnh pht b6  sung: Tjch thu tang vt vi phm, gm: 

01 (môt) khAu sung bn dn diem và 35 (ba mu'ol lam) vông dn sü dyng 

cho sCing ban dtn diem. 

- Tlnh tiêt tang nng, giäm nhç: Không. 

f*i vOi tang vit sau khi bj tjch thu.' Do tang vt vi phm hành chInh là vt 
chüng trong vv an Co quan CSDT Cong an huyn Dàk Glong dang thy 1' nên 
chuyên cho Co quan CSDT Cong an huyn Däk Glong xr l theo v1i an. 

Trén day là Báo cáo d xutv vic ra Quyt djnh xcr phat vi phm hành 
chInh trong linh An ninh trât tu ciia COng an huyn Oak Glong, kInh trInh Chü 
tjch Uy ban nhân dan huyn Dãk Glong xem xét, phC duyt.I. 
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