UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHiA

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VLT NAM
f)c 1ip — Tr do — Hinh phüc
Gia nghia, ngàyØ4 tháng 1.linäm 2021

SJ 0 .QD-XPVPHC

QUYET DNH
Xfr phit vi phm hành chInh
Can th Diu 57, Diu 68 LuçitX't lj viphm hành chinh ngày 20/6/2012;
Can cii' Nghj djnh so 38/2021/ND-CT ngày 29/3/2 021 cia C'hinh phz quy
djnh xü'phgt viphgm hành chmnh trong linh vicc van hóa và quáng cáo,
Can ci Biên ban viphgm hành chinh sd 001043/BB-VPHC do COng an thành
phO Gia Nghia 1p ngày 07/11/2021;
Can cz Quyé't djnh s 885/QD-GQXP ngày 26/7/202 1 cia Cith tjch UBND
thành phd Gia Nghia v vic giao quyn xzphgt viphgm hành chInh,
Can c& Quyêt djnh sd 2274/QD-GHRQDXP ngày 14/11/2021 cza GOng an
thànhphó Gia Nghia ye gia hgn thO'i hgn ra quyél djnh xi'tphqt viphgm hành chmnh;
Theo d nghj cia COng an thành phó tgi Ta trInh sO 2453/lTr-C'ATP ng
30/11/2021.
Tôi: Büi Thi Kim Thu'.
Chtrc vJi: Phó Chü tjch UBND thành ph Gia Nghia.
QUYET DNH:
Diu 1. XCr pht vi ph.m hành chInh di vâi ông có ten sau day:
1.HQ vã ten: Nguyen Manh Linh. Giâi tInh: Nam.
Ngày, tháng, nãrn sinh: 14/7/1989. Quôc tjch: Vit Nam.
Ngh nghip: Kinh doanh.
Ncxi a hin ti: T dan ph 10, phi.r&ng NghTa Thành, thành ph Gia
Nghia, tinh Däk Nông.
S djnh danh Ca nhnICMND/HO chiu: 241092518; ngày cp: 18/5/2016; nth
cap: Cong an tinh Däk Nông.
2. D. thc hin hành vi vi phm hành chInh:
Hott dng kinh doanh djch vi karaoke ngoài khoãng thii gian tü 8 gi? dn
24 gi môi ngày.
3. Quy djnh tai: Dirn b Khoãn 5 Diu 15 Nghj djnh s 38/20211ND-CP
ngày 29/3/2021 cüa ChInh phü quy djnh xci phtt vi phm hành chInh trong linh
v1rc van hóa và quãng cáo.
4. Các tlnh tit tang n.ng (nu có): Thrc hin hành vi vi phm hãnh chInh
nhiêu lan quy djnh ti Diem b Khoán 1 Diêu 10 Lut Xi:r l' vi pham hành chInh.
5. Các tmnh tit giám nhç (nu có): Không
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6. Bj áp ding hInh thrc xCr phat, bin pháp khc phiic h.0 qua nhu sau:
a) Hhnh thi'rc xü pht chInh: Phit tin np vào ngân sách nhà nuâc, c1
the: 15.000.000 dông (Bang chu: Mw&i lam triçu dóng chàn).
b) Hmnh thirc xi:r pht b sung (nu có): Không.
c) Các bin pháp khc phic hu qua (nu có): Không.
Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày

/1 212021.

Diu 3. Quyt djnh nay dtrçc:
1. Giao cho ông Nguyn Math Linh d chip hành Quyt djnh xü pht.
Ong Nguyn Mnh Linh phâi nghiêm chinh chp hành quyt djnh xir pht
Nba nuâc Däk Nông, dja chi: Duing 23/3, thành
nay; np tiên pht ti Kho
phô Gia NghTa, tinh Däk Nông trong thai han 10 ngày ké tir ngày nh.n &rgc Quyêt
ông Nguyn Manh Linh không chap hành sê bj
thai han
djnh xi pht. Nêu
cuông chê thi hành.
bac

ma

qua

vai

Ong Nguyn Manh Linh có quyên khiu nai hoc khói kin hânh chinh di
theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Quyêt djnh
nay

2. Giri cho phông giao djch Kho bac Nhà nuOc tinh Dtk Nông d thu
pht.
3. Giao cho Cong an thành ph Gia NghTa d thông báo dn Ca nhân,
quan và chirc thirc hin Quyêt djnh nay.!.
quan, dan vj
lien

to

Noi nhln:
- Nhx Diêu 3;
- CT, các PCT UBNI) thành pliô;
- KBNN tinh Dàk Nông;
- UBND phi.thng Nghia Thành (t/h);
- Liiu: VT, CA.
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