
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOT CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN IJAK  GLONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc 
S: 7I . /QD-XPVPHC Dák Glong, ngàyjJháng 4 nám 2021 

QUYET D!NH 

Xw phit vi phm hành chInh 

Can cii' Lu2t To' chzc ChInh quyn dja phitcing ngày 19/6/2019, 
Can cz'r Lu2t tha ddi bo' sung mç5t so' diu cia Lut To' chik chInh phi và 

Lut To' chic ChInh quyn diaphircing ngày 22/11/2019, 
Can cii' LucIt X lj vi phcim hành chInh du'cic QuOc hç3i nuc Cong hôa xii 

hç$i c/th nghia Vit Nam thông qua ngày 20/6/2012,' 
Can ci Nghj ct/nh 35/2019/ND-CF ngây 25 tháng 4 niin 2019, cüa ChInh phz 

quy ct/nh xiphgt VPHC trong linh vy'c lam nghip,' 

Can ci Quye't ct/nh v vic giao quyn th phgt vi phgm hành chInh so': 
24/QD-GQXP ngày 06/01/2021, cüa Chi t/ch UBND huyçn Diik Glong ye viçc 
giao quyn thphgt viphgm hành chinh; 

C'in cz2' biên ban xác minh tInh tjlt cüa vy vic vi phçzm hành chInh so' 
03/BB-XM ngày 31/03/2021,' 

Xét Biên ban vi phgm hành chinh so' 0030 77/BB- VFHc, 42p hi 09 giô' 00 
phit ngày 25 tháng 03 niim 2021, cia COng an huyn Dák Glong 1ç2p tgi Cong an 
huyçn Dàk Glong, tinh DákNOng; 

Xét d ngh/ xi phgt vi phgm hành chInh trong 17nh vyv Lam nghip cña 
Trzthng COng an huyn Däk Glong tgi COng vim so 363/C4Hngày 29/03/2021. 

TOi: Nguyén Van Hcip; 
Chic vy: Phó Chi tjch UBND huyn Dik Glong. 

QUYET fflNH: 
Diu 1. X pht vi phm hành chInh di vài cá nhãn/t chi'rc có ten sau day: 
1. Têncanhn/t chircviphm: NGOI1UtJTHAr'H QUANG GiOitInh:Nam 
Ngày tháng nàm sinh: 12/05/1996 Quc tjch: Vit Nam 
Ngh Nghip: Lái Xe. 

Nai a hin t?i: Thôn 1, xã Ea Hu, huyn Cu Kuin, tinh Dk Lk. 
S djnh danh cá nhânICMND/Hô chiu: 241448849; Ngày cp: 14/3/2017; 
Noi cap: Cong an tinh Dák Läk. 
2. Dâ có hành vi vi phm hành chInh: Vn chuyn lam san trái pháp 1ut. 
3. Quy djnh t?i dim e, khoán 1, Diu 22 Nghj dnh 35/201 9/ND-CP ngày 25 

tháng 4 nàm 2019, cüa Chinh phü quy djnh xr pht vi pham hành chmnh trong li'nh 
vrc lam nghiêp. 

4. TInh tiEt tang nng: Không. 
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5. Tlnh tit giám nhç: Ngi.x?i vi phm hành chInh dä tr nguyen khai báo, 
thành that hi li; tIch crc giüp d ccr quan chirc näng phát hin vi phm hành 
chInh, xir l vi phm hành chInh. 

6. Bj áp diing hInh thi.irc xü pht, bin pháp kh.c phiic h.0 qua nhix sau: 
a). Hinh thüc xà pht chinh: Pht tin, ci th: 
Pht tiên: 5.000.000dông (Nàm triçu dng) dôi vâi hành vi "Vçn chuyen 

tráipháp lugt" thrc 4t thng ngoài g trj giá diiOi 15.000.000 dng, quy djnh tti 
dim e, khoãn 1, Diêu 22, Nghj djnh 3512019/ND-CP ngày 25 tháng 4 näm 2019, 
cüa Chinh phü quy dinh  xir pht VPHC trong lTnh vi1c lam nghip. Cii th: Ngày 
05/3/2021 Ngô Hüu Thanh Quang dã có hành vi vn chuyn trái pháp lut 11 ,04ster 
Cüi, có giá trj tuong di.rorng 6.568.800d (Sáu triu nam tram sáu tam nghIn tam tram dng). 

b) HInh thurc xCr phtt bô sung: Tjch thu toàn b tang vt vi phm là 11,04ster Cüi. 
c) Bin pháp khäc phiic hu qua: Không. 
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 
Diki 3. Quyt djnh nay ducic: 
1. Giao cho ông Ngô Hfru Thanh Quang cá nhân vi phim có ten ti Diu 1 

Quy& djnh nay dê chap hành. 
Ong Ngô Hthi Thanh Quang phâi nghiêm chinh chp hành quy& djnh xü 

phtt nay. Nu qua th?yi hn ma ông Ngô Hftu Thanh Quang không chap hành thI 
së bj cucng ch thi hành theo quy djnh. 

S tin ph.t quy djnh tti Diu 1 Quyt djnh nay, ông Ngô Hüu Thanh 
Quang phái np vào Kho bc Nhà nuóc huyn Däk Glong hoc Ngân hang Nông 
nghip và Phát triên nông thôn chi nhánh huyn Däk Glong trong than h.n 10 
ngày, k ti'r ngày nh.n dixçic Quyt djnh xir pht và phãi gui biên lai np tin pht 
dn Cong an huyn Dãk Glong d theo dôi, tng hqp báo cáo UBND huyn. 

Ong Ngô Hihi Thanh Quang có quyên khiêu ni hoc khani kin hành chinh 
di vOi Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

2. Gi:ri cho Kho bac  Nba nuóc huyn Däk Glong và Ngân hang Agribank 
chi nhánh huyn Dãk Glong dê thu tiên pht. 

3. Gui cho Cong an huyn Dàk Glong d to chüc thrc hin; Phông Tii pháp 
và các don vj lien quan d phi hçip, giám sat thirc hin Quyêt djnh nay./.j$ 

Nol ,zìiâ,z 
-NhtrDiu3; 
- Các PCT UBND huyn; 
- Liru: VT, HS. 

 

NG!Rfl RA QUYET D!NH 
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