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QUYET D!NH
Xtr phit vi phim hành chinh trong linh vrc dat dai

Can cii' Diu 57, Diu 68, Lu4t X lj vi phgm hành chInh ngày 20 tháng 6
nám 2012,
Can ct Nghj djnh s 81/2013/ND-CF ngày 19 tháng 07 nám 2013 cña C'hInh
phi quy djnh chi tiit m5t so' diu và bin pháp thi hành Luçit Xtr lj vi phgm hành
chinh;
Can ct' Nghj djnh sd 9 7/201 7/ND-CP, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cia ChInh
plzu sua dOi, bO sung môt so diêu cua Nghi dinh sO 81/2013/ND-CF ngay
thang 07 nám 2013 cua Chinh phu quy dinh chi tiét môt sO diéu va biên phap t 1 / /
[i
hành Lut Xlj viphgm hành chInh,
Can ci Nghj djnh sO' 91/2019/ND-CF ngày 19 tháng 11 nám 2019 cia Chin
phz v thphgt viphgm hành chinh trong linh vy'c da't dai,
Can c& Quyê't djn/i sO' 885/QD-GQXP, ngày 26 tháng 7 nám 2021 ciia
tjch UBND thành phd Gia Nghia v viçc giao quyn thphgt viphgm hành chinh,
Can c& Biên ban vi phgm hành chinh trong linh vyc dAt dai sO' 16/RB- VPHC
do Ong Trjnh Duy Tan, ch&c vy. Cong chi'c Dja chInh — Xáy ditng, do'n vj cOng
tác. UBND phtràng Nghia Pht 4p vào iic 9 già 20 phtt, ngày 24/11/2021 ddi vó'i
ông Dào Cong Thai tgi tO' dan phd 5, phitàng Ngh7a Ph, thành phd Gia Nghia,
tinh Dak NOng,
Theo d nghj cia p/lông Tài nguyen và MOi tru'àng thành phd tgi TO' trmnh so
1'/TTr-TNMT, ngày./ /4 /2021.
Tôi: Thach Cãnh Tjnh.
Chüc v11: Phó Chü tjch UBND thành ph Gia Nghia.
QUYET D!NH:
Diu 1. Xü phtt vi phm hành chInh di vOi ông (bà) có ten sau day:
1. Hç và ten: Dao Cong Thai

Giói tinh: Nam

Sinhngày: ...I.../1972

Quc tjch: Vit Nam

Ngh nghip: Lam nông.
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Nth i hin ti: T dan ph 2, phuing Nghia Trung, thành ph Gia Nghia,
tinh Däk Nông.
CMND s& 245249999, ncli cp: Cong an tinh Däk Nông.
2. Dà thrc hin hành vi vi phm hành chInh trong lTnh vrc ctt dai: Sü diing
dt nông nghip không phâi là dt trng lüa, không phãi là dt rirng phông h,
không phãi là dt rrng dc ding, không phãi là d.t rmg san xu.t vào mic dIch
khác không thrcic cci quan nhà nu9c có thm quyn cho phép theo quy djnh tai các
dim b và d khoãn 1 Diu 57 cüa Lut dt dai. Ci,i th chuyên tü dt trng cay lâu
näm sang dt phi nông nghip tai khu vrc do thj.
- Din tich vi phm: 202,86 m2.
- Vj tn vi phm: Tai thüa dt s 283, t bàn d s 21, din tIch 810 m2 thuc
Giy ching nhn quyn sü diing dt s Al 465446 do UBND thj xã Gia Nghia
(nay là thành pM Gia Nghia) cp ngày 13/6/2007. Tü cn vj trI vi pham nhu sau:
+ PhIa Dông giáp duing dt.
+ PhIa Tây giáp d.t bà Toan.
+ PhIa Nam giáp d.t ông Truung Quang Hoa.
+ PhIa Bc giáp dt ông Büi Van Duyên.
- Hin trtng dt trrnc khi vi phm: Dt trng (miic dIch sir diing dt theo
Giy chirng nhn quyn st1r diing dt là dt trng cay lâu näm).
- Hin trtng trên dt ti thèi dirn 1p biên bàn vi phm hành chInh trong llnh
vrc dt dai: Ong Dào Cong Thai dã tir xây drng cong trInh trái phép trén dat
vOi din tich 202,86 m2; k& cu:
+ Nhà 01: diên tIch 57,96 m2 (6,3 mx 9,2 ) k& cu: Móng xây gch, tuô'ng
xây hrng cao khoãng 1,2 met, vách van g, khung ct g, nén dat, mái lçip tOn.
+ Nhà 02: din tIch 144,9 m2 (10,5 m x 13,8 ) kt câu: móng xây gch,
tu&ng xây 1irng cao khoâng 1,2 met, vách van g khung ct g, nn dt, mái lçrp
ton.
- Xác djn.h giá trj tang vt vi phm hành chInh d lam can c1r xác djnh khung
tin pht, thm quyn xü phit: Hành vi vi phm hành chInh trong linh virc dt dai
nêu trên không thuc trii?mg hgp phãi xác djnh giá trj tang 4t vi phm d lam can
cü xác djnh khung tin phat, thm quyn xCr phat vi dà duçic quy djnh no ti
Khoân 3, Diu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 nàm 2019 cüa
ChInh phüv x1r pht vi phim hành chInh trong 1inhvirc tht-dai. .............

3
3. Hành vi vi phm hành chInh trong linh virc dt dai nêu trén duçic quy djnh
tai Khoàn 3, Diu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa
ChInh phü.
4. Các tInh tit tang nng, giãm nhç (nu cO): Không.
5. Bj áp diing hlnh thirc xi pht, bin pháp khic phiic hu qua nhr sau:
a. HInh tht'rc xü pht hành chInh: Phat tin vài mCrc pht nhu sau:
- S tin pht: 13.000.000 ding (Bing chu Mwôi ba triu dông).
b. HInh thirc xir pht b sung: không.
c) Các bin pháp khc phiic hu qua theo quy djnh tti Khoân 4, Diu 11,
Nghj djnh s 91/2019/ND-CP, ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa Chinh phü:
- Buc ông Dào Cong Thai khöi phiic lai tInh trng ban du cüa dt trixâc khi
vi phm: Buc di di hoc phá bô cong trInh trái phép trên dt vi din tIch
202,86 m2. Ci th nhii sau:
+ Nhà 01: din tIch 57,96 m2 (6,3 m x 9,2 ) kt cu: Móng xây gch, tung
xây lrng cao khoãng 1,2 met, vách van g, khung ct g, nn dt, mái lqp tOn.
;•l j>
+ Nhà 02: din tIch 144,9 m2 (10,5 m x 13,8 ) kt cu: móng xây gch1
ttthng xây lüng cao khoâng 1,2 met, vách van g, khung ct g nn dt, mái
tOn.
- Buc np 'aj s li bt hqp pháp cO &rçlc do thirc hin hành vi vi phm
hành chinh: 8.452 dng (btng chfr: Tam nghln &ing).
Mci chi phi th chirc thi hành bin pháp khc phiic h.0 qua do cá nhân vi
phm tai Diu nay chi trâ.
Thii han thrc hin là 15 ngày k tr ngày ông Dào Cong Thai nhn di.rgc
Quyt djnh nay.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày ks'.
Diu 3. Quyt djnh nay di.rcic:
1. Giao cho ông Dào COng Thai là cá nhân vi phm có ten tai Diu 1 Quyt
djnh nay d chAp hành.
Ong Dào Cong Thai có ten tai Diêu 1 phãi nghiêm chinh chAp hành Quyt
djnh xir pht nay. Nu qua thi han ma Ong Dào Cong Thai không tij nguyen chAp
hành thI se bj ciiOng ch thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut.
'TnthnghçpkhOng np tiên phat tr1rc tiêp cho ngui có thâm quyên xir phat
vi phm hành chInh theo quy djnh tai Khoãn 2, Diu 78, Lut Xir 1 vi pham hành
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chInh, ông Dào Cong Thai phâi np tin tai Kho bc Nhà nuâc tinh Däk NOng
trong th?ii hn 10 ngày, k ttr ngày nhtn duçic Quyt djnh xr pht.
Ong Dào Cong Thai có quyn khiu ni hoc khâi kin hành chInh di vói
Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Giri cho Kho bc Nba nthc tinh Däk Nông dê thu tiên pht.
3. Giao UBND phumg Nghia Phü bàn giao Quyt djnh xü phtt vi pham
hành chInh cho ông Dào Cong Thai theo dung thai gian quy djnh ('co 14p biên bàn
bàn giao) và giám sat vic chip hành Quyt djnh cüa ông Dào Cong Thái./.
Noinhân.,,
- Nhu Dieu2(
- Phông Ti.r pháp;
- Phông Tài nguyen và Môi tnthng;
- LLru: VT, HS.
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PHO C1t'TCH UBND THANH PHO
Thach Cãnh Tinh

