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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHIA

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Doe lap — Tiy do — Hnh phüc

S4.4 f /QD-XPVPHC

Gia Nghia, ngày30 tháng 11 nàm 2021

QUYET DINH
Xir phit vi phim hành chInh
Can ciDiu 57, Diu 68 LutXi' l3 viphgm hành chInh ngày 20/6/2012;
Can ci Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngày 3 0/12/2019 cza ChInh phi quy
d/nh x&phgt viphgm hành chInh trong 17nh vc giao thông a'wông bç3 và duông sat;
Can ci' Biên ban vi phgm hành chInh s 233/BB- VPHC do Cong an thành
phô Gia Nghii 1p ngày 25/11/2021;
Can ci Quylt dinh sd 885/QD-GQXP ngày 26/7/202 1 cia Cvhi tjch
UBND thành phO Gia Nghiä ye vic giao quyên xiphgt vi phgm hành chInh;
Theo d nghj cza COng an thànhpM tgi TO' trInh si 2422/TTr-CATP ngay/;
26/11/2021.
Tôi: Thach Cánh Tjnh.
Chüc v11: Phó Chü tjch UBND thành ph Gia NghTa.
QUYET IMNH:
Diu 1. Xi:r pht vi phim hành chInh dM vâi ông (bà) có ten sau day:
1.HQ và ten: Lé Cao Vucmg;

GiOi tInh: Nam.

Ngày, tháng, näm sinh: 29/9/1985;

Quc tich: Viêt Nam.

Ncyi i hin tai: T dan ph 4, phu&ng Ngha Trung, thành ph Gia Nghia,
tinh Dk Nông
S djnh danh cá nhânICMTND[Hi chiu: 245390504; ngày cp:
30/12/20 16; noi cap: Cong an tinh Dàk Nông.
2. Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh khi diu khin xe ô to ban tãi
biên kiêm soát 48C-06671 không di dung phân dumg gay tai nan giao thông.
3. Quy djnh tai: Dim a Khoân 7 Diu 5 Nghj djnh sé, 100/2019/ND-CP
ngày 30/12/20 19 cüa ChInh phü.
4. Các tInh tit tang nng (nêu có): KhOng.
5. Các tInh ti& giàm nhç (nu có): Không.
6. Bj áp ding hInh thirc xr pht, bin pháp khc phc hu qua nhu sau:
a) HInh thüc xr phat chInh: "Phat tin"; Mirc phat: 11.000.000 dng
(bang chi Mw&i mç5t triu dOng chá&.
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b) Hinh thrc pht b6 sung (nu có): Tuóc quyn sii'r dung Giy phép lái xe
03 tháng ké ti ngày .3j. .11 1/202 1.
c) Các bin pháp khc phiic htu qua (nu có): Không.
.A
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2. Quyet dnh nay co hieu 1%rc thi hanh ke tu ngay Q../11/2021.
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3. Quyet dnh
nay
duçic:

1.Giao cho ông Lé Cao Vuang là Ca nhân vi phm d chip hành.
Ong Lê Cao Vumg phãi nghiêm chinh chp hành quyt djnh xtr pht nay.
Nêu qua thyi hn ma ông Lê Cao Vuo'ng không tir nguyen chap hành thI sê bj
cung chê thi hành theo quy djnh cua pháp lut.
Tnrmg hqp không np tin phat trirc tip cho ngixii có thm quyn xir
pht vi phm hành chInh theo quy djnh ti Khoàn 2 Diêu 78 Lut Xir 1 vi phim
hành chInh, ông Lê Cao Vi.rcng phái np tiên phat ti Kho bac Nhà nuOc, Ngân
hang Agribank, BIDV hoc Viettinbank trong thôi hn 10 ngày, kê tr ngày nhn
duqc Quyêt djnh x1r pht.
Ong Lê Cao Vucmg Co quyn khiu ni hotc khâi kin hành chInh di vâL
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut.
hod\
2. Gri cho Kho bac Nhà nuâc, Ngân hang Agribank, BIDV)t
Viettinbank dê thu tiên phat.
3. Gri cho Cong an thành phô Gia Nghia dê thông báo dep các cá nhân;49
c quan, ckm vj lien quan vâ to chiic th%rc hin Quyêt djnh này—
Noi nhn:
- CT, các PCT UBND thãnh phô;
- Nhu Diu 3;
- Cong an thành ph6;
- Luu: VT, CA.
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