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Gia Nghra, ngàyj tháng i.2_ fláfl2 2021

QUYET D!NH
Xtr phit vi phsm hành chInh trong 1mb vtrc dt dai
Can ci Diu 57, Diu 68, Lut X't 1j5 vi phgm hành chInh ngày 20 tháng 6
nám 2012,
('an thNghj djnh scf 81/2013/ND-CF ngày 19 tháng 07 nám 2013 cia ChInh
phi quy djnh chi tiêt mt so diêu và biçn pháp thi hành Lut Xz'r 1)5 Vi ph gin hành
chmnh,
('an c& Nghj djnh s 97/201 7/ND-CT, ngày 18 tháng 8 nàm 2017 cüa ChInh
phi tha dOi, bO sung mt sO diêu cia Nghj djnh sO 81/2013/ND-CF ngày 19
tháng 07 nám 2013 cüa C'hInh phi quy djnh chi tiêt mgt sO diéu và bin pháp thiH
hành Luç2tXzl)5 viphgm hank chInh,
Can thNghj djnh sO' 91/2019/ND-CF ngày 19 tháng 1] nám 2019 cia C i
phi ye thphçit viphgm hành chInh trong lInh vuv dat dai,
Can ci Quyett djnh sO' 885/QD-GQXP, ngày26 tháng 7 nám 2021 cza
tjch UBND thànhphO Gia Nghia ye vic giao quyén xi'rphgt viphgm hành chInh;
Can ci Biên ban vi phgm hành chInh trong lrnh vtc dat dai sO' 1 7/BB- VPHC
do Ong Trjnh Duy Tan, chzc vy: COng chic Dja chInh — Xdy dyng, dcm vj cOng
tác: UBNDphu'ô'ng Nghia Phi 1p vào lüc 11 gi& 00phát, ngày 27/11/2021 dOi
vái bà Nguyen Thj M9 Dung tgi tO dan phO 3, phu'ông Nghia Phu', thành phO Gia
Ngh7a, tinh DákNOng;
Theo d nghj cu'a phOng Tài nguyen và MOi tru'àng thành pM tgi Tc3' trinh so'
j$3(JTTr-TNMT, ngày .2/' '—/2021.
Tôi: Thach Cãnh Tjnh.
Chirc vii: Phó Chü tjch UBND thành ph Gia Nghia.
QUYET DJNII:
Diu 1. Xü pht vi phm hành chInh d& vâi ông (bâ) có ten sau day:
1. Hç và ten: Nguyn Thj M Dung

Gii tInh: Nü

Sinh ngày: . . .1.. .11974

Quc tjch: V1t Nam

Ngh nghip: Lam nông.
Nai a hin tai: T dan ph 3, phräng NghTa Thânh, thành ph Gia Nghia,
tinh Dàk Nông.
CMND s& 245443652, nai cap: Cong an tinh Däk NOng.
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2. Dà thirc hin hành vi vi phm hành chinh trong linh c th dai: Hüy hoçii
dat doi vài truäng hçp lam bin dng dja hInh, ciii the: ht thâp lam cho be mit dat
thâp han so vâi thi'ra dat lien kê (h thâp trung bInh 2,5 met).
- Din tIch vi phrn: 600 rn2 (15mx40m).
- Vj trI vi pham: T.i thi:ra dt s 297, ti bàn d s 03, din tIch 799,2 m2
duqc S& Tài nguyen và Môi tru&ng cap Giây chüng nhn quyên sir ding dat so ci
287199 ngày 24/11/2017 thuc to dan phô 3, phxó'ng Nghia Phü, thành phô Gia
Nghia, tinh Däk Nông. Co tir cn nhu sau:
+ Phia Dông giáp du?rng dt.
+ PhIa Tây giáp dt ông D Van Man, T Van Thành và VO Duy Tuiing.
+ Phia Nam giáp d.t ông Lê Van Dông.
+ PhIa Bc giáp d.t bà Nguyen Thj Lien.
- Hiri trng trên dAt truOc khi vi pharn: Dt tr6ng.
- Hin trng trên dAt ti thM dim l.p biên bàn, vi phm hành chinh trong linh
vrc dat dai: ctà san lap rnt bang h thâp be mt dat so vói th'cra dat lien kê trung
bInh 2,5 met vi din tIch 600 m2.
- Xác djnh giátrj tang vt vi phrn hành chInh d lam can cü xác djnh khung
tiên pht, thm quyên xir pht: Hành vi vi pham hành chInh trong linh virc dat dai
nêu trên không thuc tru1ng hcip phâi xác djnh giá trj tang v.t vi pham dê lam can
cir xác djnh khung tiên pht, thâm quyên xir pht vi dà duçic quy djnh rô tai Diem
b, Khoàn 1, Diu 15, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 närn 2019 cüa
ChInh phü ye xir phat vi pham hành chInh trong lTnh vrc dat dai (phtt tiên
5.000.000 (nãrn triu dong) den 10.000.000 (rnuàri triu dong).
3. Hành vi vi pham hành chInh trong lTnh vrc dAt dai nêu trên duc quy djnh
tai Dim b, Khoân 1, Diu 15, Nghj djnh 91/20191ND-CP ngày 19 tháng 11 näm
2019 cüa Chinh phü.
4. Các tInh tik tang nng, giàm nhç (nu có): KhOng.
5. Bj áp dçing hInh thirc xi.'r phat, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau:
a. HInh thi.'rc xr phat hành chInh: Phat tin vâi müc phtt nhu sau:
- S tin phat: 7.500.000 thng (Bing c/ia': Bay triu nàm tram ngizln
ciong,).
b. HInh thüc xü phat b sung: không.
c) cac bin pháp khc phiic h.0 qua theo quy djnh tai Khoän 3, Diu 15
Nghj djnh so 91!2019/ND-CP, ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa chhth phñ: Buc
bà Nguyen Thj M5' Dung kh6i phvc lai tInh trng ban dâu cüa dat truâc khi vi
pliant Tri.thng hqp bà Nguyen Thj M Dung không chap hành thI Nhà nu'c thu
hôi dat theo quy dnh tai diem b khoàn 1 Diéu 64 cüa Lust DAt dai.
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Thyi h.n thrc hin là 15 ngày k tilt ngày bà Nguyen Thj M5T Dung nhmn
duçc Quyêt djnh nay.
M9i chi phi th chirc thi hành bin pháp khc phiic hu qua do cá nhân vi
phm ti Diêu nay ehi trâ.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k till ngày k.
.A
.
Dieu
3. Quyet dnh
nay dtrçic:
1. Giao cho bà Nguyn Thj M5 Dung là cá nhãn vi ph.m Co ten ti Diu 1
Quyêt djnh nay dê chap hành.
Ba Nguyn Thj M Dung co ten tti Diu 1 phãi nghiêm chinh chtp hành
Quyêt djnh xr pht nay. Nêu qua thai hn ma bà Nguyn Thj M Dung không tir
nguyen chap hành thI së bj cung chê thi hành theo quy djnh cilia pháp 1ut.

Trithng hcp không np tin pht tr1rc tip cho ngui có thm quyn xii phtt
vi phm hành chInh theo quy djnh ti Khoân 2, Diêu 78, Lut Xii 1 vi phm hành
chInh, bà Nguyn Thj M Dung phâi np tiên t?.i Kho bac Nhà nuâc tinh Däk
Nông trong thii han 10 ngày, kê tilt ngày nhn du'qc Quyêt djnh xii pht.
Ba Nguyen Thj M5' Dung có quyên khiêu n1i hoc khi kin hành chInh
vói Quyêt djnh nay theo quy djnh cilia pháp 1ut.
2. Gin cho Kho bac Nhà nuâc tinh Dàk Nong d thu tin phat.
3. Giao UBND phung Nghia Phü bàn giao Quyt mb xii phtt vi p1-.
hành chinh cho bà Nguyen Thj M5 Dung theo dñng thii gian quy dmnh ('co' 1p
biên bàn bàn giao) và giám sat vic chap hành Quyêt djnh cilia bà Nguyen Thj M
Dung./.
Noi
- NhLr Diêu 3;
- Phóng Tu pháp;
- Phông Tài nguyen và Môi tru6rig;
- Luu: VT, HS.

PRO CHU TICH UBND THANH PRO
Thch Cãnh T!nh

