
UY BAN NHAN DAN 

HUYIN DAK GLONG 

So:  if?.  /QD-XPVPHC 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tij do - IIinh phüc 

Dák Glong, ngày2Z.tháng 4 näm 2021 

QUYET DNH 
Xtr pht vi phm hành chInh 

Can c& Luat Td chz'cc ChInh quyn dja phitng ngày 19/6/2019; 
Can th Lu2t tha di bd sung ,nt s diu cia Lut Td chzc chInh phi và 

Luat Td chic ChInh quyên djaphirctng ngày 22/11/2019, 
Can cz- Lu2t Xi l vi phcm hành chInh dwç'c Quc hi nzthc 2ç3ng hôa xâ 

hi chi nghia Vit Nam thông qua ngày 20/6/2012, 
Can ci Nghj djnh 35/2019/ND-CP ngày 25 tháng 4 näm 2019, cza ChInhphz 

quy djnh thphgt VPHC trong linh vcc lam nghip; 
Can th Quyé't djnh v vic giao quyn xt phgt vi phcm hành chInh sá: 

24/QD-GQXP ngày 06/01/202 1, cza C'hi tjch UBND huyçn Dák Glong v vic 
giao quyên thphQt viphim hành chInh (nlu co); 

Can th biên ban xác minh tInh tilt cüa vy vic vi phQn2 hành chInh so 

04/BB-XM ngày 31/03/2021; 
Xét Biên ban vi phim hành chInh sO 003078/BB-VPHC, 4p hi 09 già 00 

phzt ngày 25 tháng 03 nám 2021, cña Cong an huycn Dák Glong 4p tgi COng an 

huyçn Dák Glong, tinh Dák NOng, 
Xét d. nghj xft phgt vi phgm hành chInh trong linh vy'c Lam nghip cia 

Trzthng Cong an huyn Dák Glong tgi COng van sá 363/CA H ngây 29/03/2021. 

TOi. Nguyen Van Hcip; 
Chz'cc vu: Phó Chü tjch UBND huyn Dak Glong. 

QUYET DNH: 
Bu 1. Xü phtt vi phtm hành chinh dM vi cá nhân/tô chirc có ten sau day: 

1. Ten Ca nhãn/tô chrc vi phm: NGUYEN DIMI THAO Giói tmnh: Nam 

Ngày tháng näm sinh: 14/04/1993 Quc tjch: Vit Nam 

Nghê Nghip: Lam nông. 
Noi a hin tti: Thôn Bing Birth, xä Nãm N'Jang, huyn Dk Song, tinh Dk Nông. 
S djnh danh Ca nhânICMND/H chiêu: 241448849; Ngày cap: 14/3/2017; 
Ncii cap: Cong an tinh Däk Làk. 
2. Dã có hành vi vi pham hành chInh: Khai thác thng trái pháp 1ut. 
3. Quy djnh ti diem a, khoân 1, diu 13 và diem a, khoãn 4, diu 13 Nghj 

djnh 35/2019/ND-CP ngày 25 tháng 4 näm 2019 cUa ChInh phü quy djnh xü pht 

"Viphgmhành chInh trong linh vyv lam nghip". 
4. TInh tiêt tang nng: Không. 
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5. TInh ti& giám nhç: NgiRii vi phm hành chInh dâ tr nguyen khai báo, 
thành th.t h& 1i; tIch c1rc gii'lp di ca quan chüc nàng phát hin vi phm hành 
chInh, xir 1 vi phm hãnh chInh. 

6. Bj áp diing hInh thirc xir pht, bin pháp khàc ph%lc hu qua nhix sau: 
a). HInh thüc xü pht chInh: Pht tiên, ci the: 
Pht tin: 35.000.000dông (Ba mwcli lam triu dng). Trong do, Phat tin 

25.000.000 dng (Hal muc1 I Mm triu dóng,) dôi vOi hành vi khai thác trái pháp 
lust 4.951 m3  (Bin phqy chin nàm m5t met khó'i) g trOn, chüng 1o.i SP, quy djnh 
ti diem a, khoãn 1, diêu 13 Nghj djnh 35/2019/ND-CP và pht tin 10.000.000 
dng (Mwài triu dóng) dôi vâi hành vi khai thác trái pháp lut 21,04 ster Cüi, giá 
trj ti..rclng thwng 12.5 18.800 dông (Mithi hai triu nám tram mu&i tam nghln tam 
tram dng) quy djnh tai  diem a, khoàn 4, diêu 13 Nghj djnh 35/2019/ND-CP 
ngày 2 5/04/20 19 cüa Chmnh phü quy djnh xi:r pht "Vi phgm hành chInh trong linh 
vyc lam nghip" 

b) Hlnh thi'rc phat b sung: Tjch thu toãn b tang vt vi phm là 21,04ster Cüi 
và4,951m3  go. 

c) Bin pháp khc phiic hu qua: Không. 
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k. 
Diu 3. Quyt djnh nay &rçlc: 
1. Giao cho ông Nguyen DInh Thão Ca nhân vi phm có ten tai  Diu 1 

Quy& djnh nay d chap hành. 
Ong Nguyn DInh Thão phài nghiêm chinh chp hãnh quyt djnh xü ph.t 

nay. Nêu qua th&i han  ma ông Nguyn DInh Thão không chap hành thI. sê bj 
ctrOng ch thi hành theo quy djnh. 

S tin pht quy djnh tai  Diu 1 Quyt djnh nay, ông Nguyn DInh Thào 
phãi np vào Kho bac  Nhà nuóc huyn Däk Glong hoc Ngân hang Nông nghip 
và Phát triên nông thôn chi nhánh huyn Däk Glong trong thi han  10 ngày, k tr 
ngày nhn ducc Quyêt djnh x1r pht và phài gui biên lai np tin pht dn Cong 
an huyn Däk Glong dO theo dOi, tng hgp báo cáo UBND huyn. 

Ong Nguyen DInh Thão có quyOn khiêu nai  hoc khâi kin hãnh chInh di 
vth Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

2. Gi'ri cho Kho bac  Nhà nixOc huyn Däk Glong và Ngân hang Agribank 
chi nhánh huyn Dàk Glong d thu tin pht. 

3. Gri cho Cong an huyn DAk Glong d t chirc thirc hin; PhOng Tij pháp 
va các dn vj lien quan d phi hçip, giám sat thirc hin Quy& djnh nay.!. 

Nri nI,l,z 
- Nhu Diu 3; 
- CT, Các PCI UBND huyn; 
-Luu:VT,HS. 

 

NGU'fl PA QUYET D!NH 
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