CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hanh phüc

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHIA

Gia nghia, ngayol-tháng 12 nám 2021

S &.LQLQD-XPVPHC

QUYET DNH
Xtr pht vi phm hành chInh
Can ci Diu 57, Diu 68 Lu42tX7 l viphçim hành chInh ngày 20/6/2012,
Can thNghj djnh so 38/2021/ND-C'P ngày 29/3/2021 cia ChInhphi quy djnh
thphgt viphgm hành chInh trong linh vyv van hóa và quáng cáo,
Can c& Quylt djnh s 886/QD-GQXP ngày 26/7/202 1 cüa C'hi tjch UBND
thành M Gia Nghia v vic giao quyê'n thphqt vi phQm hành chInh;
Can cii' Biên ban vi phc?m han/i chInh sá 00044 1/BB- VPHC do COng an thành
phó Gia Nghia 1p ngày 07/11/2021;
Can ci Quyêt djnh s 2274/QD-GHRQDXP ngày 14/11/2021 cza COng an
thanh phO Gia Nghia ye gia han tho'i han ra quyêt dznh xu'phat vi pham hanh chinh,
Theo d nghj cla COng an thành phó tçii TO' trInh sO 2453/TTr-CATP ii,
!i(1'..'
30/11/2021.
TOi: Büi Thi Kim Thi.r.
Chüc vv: Phó Chü tch UBND thành ph Gia Nghia.
QUYET D!NH:
Diu 1. Xir phat vi phm hành chInh dôi vi ông có ten sau day:
1.Hç và ten: Lixu ChI Cong. Giói tInh: Nam.
Ngày, tháng, näm sinh: 15/12/1989. Quôc tjch: VietNam.
Ngh nghip: Kinh doanh.
Ncii i hin tai: T dan ph 2, phithng NghI'a Tan, thành ph Gia NghI'a, tinh Dâk
Nông.
S djnh danh Ca nhârilCMND/H chiu: 067089004792; ngày cp: 12/8/2021; nGi
cap: Cc Canh sat quãn 1 hành chinh ye trt tix xã hi.
2. Dâ thrc hin hành vi vi phm hành chInh:
Hot dng kinh doanh djch vii karaoke ngoài khoâng th&i gian tir 8 gRi dn 24
giY môi ngày.
3. Quy djnh tii: Dim b Khoãn 5 Diu 15 Nghj djnh s 38/2021/ND-CP ngày
29/3/2021 cüa ChInh phü quy dnh x1r ph.t vi phtm hành chInh trong linh virc van
hóa và quàng cáo.
4. Các tInh tiêt tAng ntng (nu có): KhOng.
5. Các tInh tit giãm nhç (nu có): KhOng

2

6. Bj ap diing hInh thüc xir pht, bin pháp khc phiic hu qua nhi.r sau:
a) HInh thi'rc xü phat chInh: Phat tin np vào ngân sách nhà nuâc, c11
the: 12.500.000 ctông (Bang chü': Muài hai triu nãm tram nghIn dóng,).
b) HInh thCrc xü pht b sung (nu có): Không.
c) Các bin pháp khc phiic hu qua (nu có): Không.
•

Dieu 2. Quyet dnh nay co hiçu hrc thi hanh ke tu ngay./12/2021.
Diêu 3. Quyét djnh nay ducic:
1. Giao cho ông Li.ru ChI Cong d chp hành Quyêt djnh xü pht.
Ong Lixu ChI Cong phài nghiêm chinh chip hành quyêt djnh xü pht nay; np
tiên pht tai Kho bac Nhà nuâc Däk Nông, dja chi: Du?rng 23/3, thành phô Gia
Nghia, tinh Däk Nông trong thai han 10 ngày kê tr ngày nhn diiçc Quyêt djnh xir
pht. Nêu qua thai han ma ông Lint ChI Cong không chap hành së bj cng chê thi
hành.
Ong Lint ChI Cong có quyn khiu nai ho.c khi kin hành chinh di vri
Quv3t djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Giri cho phông giao djch Kho bac Nba nrnrc tinh Dk Nông t thu tin phi
3 Giao cho Cong an thanh phô Gia Nghia dê thông bao den ca nhân, co quai1
don vj lien quan và to chüc thirc hin Quyêt djnh nay.!.
Nyi nhân:
-NhtrDiêu3;
- CT, các PCT UBND thànli pho;
- KBNN tinh Däk Nông;
- UBND phirông Nghia Tan (t/h);
- Liru: VT, CA.
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PHO CHU T!CH UBND THANH PHO
Bñi Thj Kim Thir

