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CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dic Ip - Tur do - Hunh phüc

Gia Nghia, ngàyc.i tháng - nàm 2021

QUYET D!NH
Xtr phit vi phim hành chInh
Can ct' Diu 57, Diu 68 Luçt Xi'r lj' viphgm hành chInh ngày 20/6/2012;
án ct' Nghj djnh sd 81/2013/ND-CP ngày 19 tháng 7 näm 2013 cüa ChInh
phü quy djnh chi tkt mç5t s diu và bin pháp thi hành Lut Xi'r l3 vi phgm hành
chInh;
Can thNghj djnh sc5' 97/2017/ND-CT ngày 18/8/2017 cia U'zInhphi tha
dói, bd sung mt s diu cüa Nghj djnh sá 81/2013/ND-CT ngày 19 tháng 7 nàm
2013 cza C'hInhphi
Can thNghj djnh so' 139/2017/ND-CT ngày 27/11/2017 cia Chmnhphü quy
djnh xi'cphgt vi phgm hành chInh trong hogt d3ng dcu tu xáy dtng; khai thác, ché'
bié'n, kinh doanh khoáng san lam vt lieu xáy dyng, san xuá't, /dnh doanh vat lieu
xdy dirng, quán lj cOng trinh hg tcng k thuát, kinh doanh bá't dç5ng san, phát trkn
nhà ó', quán l st'c dyng nhà và cOng sà,
Can c Nghj djnh so' 21/2020/ND-CT ngày 17/02/2020 cza ChInh phz tha
dc ho' sung m5t so' diu cia Nghj djnh sO' 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 cüa
ChInh phi quy dfnh xiphgt viphgm hành chInh trong hogt dç5ng ddu tu xáy dyng;
khai thác, ché' biln, kinh doanh khoáng san 1àm vt lieu xOy dyng, sOn xua't, kinh
doanh vt lieu xOy dyng, quán lj cong trinh h tang kj thut; kinh doanh bat d5ng
sOn, phOt triO'n nhà 6', quOn lj si'r dyng nhà vO cOng so';
C'án ci Quyê't djnh sO' 141/QD-GQXP ngày 01/3/202] cia C'hi tjch UBND
thOnhphO' Gia Nghia, v vic giao quyn thphgt viphgm hOnh chInh;
COn ct' Biên ban vi phçim hành chInh so' 08/BB-VPHC ngày 25 tháng 6
,iOm 2021 do UBND phtr&ng Nghia Phz 1p hi 10 gi& 20 phit tgi to' dOn pho' 4,
phzthng Nghii Phz, thành phO' Gia Nghia, tinh DOk NOng;
Theo d nghj cüa Dç5i Quán l trt tr cOnh quan dO thj thOnh pho' Gia
Nghi tgi To' trinh so 48/TTr-DQLTTCQDTngày 30 thOng 6 hOrn 2021;
Tôi: Thach CanE Tjnh.
Chirc vu: Phó Chü tjch UBND thành ph Gia Nghia.
QUYET IMNH:
Diu 1. Xir pht vi phrn hành chinh cti vâi ông (bà) có ten sau day:
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1.Ho và ten: Liru Van Khánh, Gi&i tInh: Nam.
Ngày, tháng, nãm sinh: 0 1 /8/1993; Quc tjch: Vit Nam.
Ngh nghip: Nhân viên.
Ncii hin nay: Ti dan pht 2, phu&ng Nghia Dirc, thành ph Gia Nghia,
tinh Dàk Nông.
S CCCD: 036093005655; ngày cp: 27/02/2018; nai cap: Cic cãnh sat
DK,QLDC va DLQGVDC.
EDia chi vi phm: Ti t dan ph 4, phung Nghia Phü, thành ph Gia
Nghia, tinh DAk Nông.
2. Dâ thuc hin hành vi vi pham hành chInh: T chirc thi cong xây dirng
cong trinh nhà a riêng Té ti do thj sai ni dung gi.y phép xây dirng thrcic cp có
thm quyn cp. Hin trng dang 'c.y dirng; Móng xây dá, ti.thng xây gch cao 2m
(mai thi cong môt ben vách), các phn khác chua thi công, din tich (6m x 20m)
120m2, vuot din tIch xây drng so vâi giy phép xây drng dugc cp là 60m2.
3. Quy djnh tai Dim a, Khoân 4, Diu 15, Nghj djnh s 139/2017/ND-Cp
ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh xi pht vi phm hành chInh trong hoat
dng du tu xay drng; khai thác, ch bin, kinh doanh khoáng san lam v.t 1iu
xay dung, san xu.t, kinh doanh v.t 1iu xay dirng; quàn 1 cong trInh h? tang k
thut; kinh doanh Mt dông san, phát trin nhà a, quàn 1 sr diing nhà và cong sa.
4. Các tInh ti& tang nng: KhOng.
5. Các tInh ti& giâm nhç: Không.
6. Bi áp diing hInh thirc xà pht, bin pháp kMc phiic h.0 qua nhu sau:
a. HInh thirc xi.r pht chmnh: Phit tin np vao ngân sách Nhà ntrac. C th
la: 15.000.000 dong (Bang chit: Mu'oi lam triçu dong,).
b. HInh thirc pht b sung: Không.
c. Các bin pháp kMc phc hu qua: Trong th?yi hn 60 ngày, k t1r ngày
l.p biên bàn vi phm hành chInh, ng Liru Van Khánh phài lam thu t11c d nghj
Co quan có tMm quyn diu chinh giy phép xay dirng. Ht thô'i hin nay, ông
Luru Van Khánh không xMt trInh ngi.thi Co tMm quyn xa pht giây phép xây
dirng diu chinh thI bj ap dung bin pháp buc tháo d pMn cong trInh vi phm
theo quy djnh.
Sau khi ducic diu chinh giy phép xay drng cá nhân vi phm phài tháo dc
pMn cong trInh khOng phü hçip vói giy phép dirçic cp thI mai duçic thi cOng xây
dirng.
M9i chi phi t chac thi hành bin pháp khc phiic hu qua do cá nhãn Co
ten tti Diu nay chi trã.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiêu hrc thi hành k tü ngày c ..Ltháng ... nãm
2021.
Diêu 3. Quyt djnh nay duçc:
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1. Giao ông Liru Van Khánh là cá nhân vi pham có ten tai Diu 1 Quy&
djnh nay d chAp hành.
Ong Liru Van Khânh CO ten tai Diu 1 phãi nghiem chinh chAp hành
quy& ctjnh xr phtt nay. Nu qua thii han trén ma ông Liru Van Khánh không tr
nguyen chAp hành thI sê bj cuong ch thi hành theo quy djnh cüa pháp lut.
Ong Liru Van Khánh phái np s tin phat nêu trên vào Kho bac Nhà
nuâc Dk Nông; dja chi: &thng 23/3, thãnh ph Gia Nghia, tinh Däk Nông trong
thii han 10 ngày, k tir ngày nhn &rc Quyt djnh xCr phat.
Ong Liru VAn Khánh cO quyn khiu n?i hoc khâi kin hành chinh di
vâi Quy& djnh nay theo quy djnh cUa pháp 1ut.
2. Gi'ri cho Kho bac Nhà rn.róc DAk Nông d thu tin pht.
3. Giao cho UBND phithng Nghia Phü chü trI, ph6i hp v4 DQuân l
trt tr cãnh quan do thj d t chirc thirc hin Quyt djnh nay.
Nti,' nhân:
- Nhix Diêu 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lãnh dao VP;
- Phông QLDT;
- Luu: VP, Di QL1TCQDT.
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UBND THANH PHO GIA NGHTA

DO!QUAN L' TTCQDT
S: 4

/TTr-DQLTTCQDT

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc
Gia NghTa, ngày jOtháng (nàm 2021

TO TRINH
V/v d ngh xii pht vi phm hãnh cliInh.
KInh gii'ri: UBND thành ph Gia Nghia.
Can c& Lut xi'r lj viphgm hành chInh sO' 15/2012/QHJ3, ngày 20/6/2012;
Can th Nghj djnh sO 81/2013/ND-CP, ngày 19/7/2013 cza ChInh phñ, quy
a'jnh chi tiêt m5t sO diêu và bin pháp thi hành lut th lj vi phzm hành chInh,
Can ci Nghj djnh sO 97/2017/ND-CT ngày 18/8/2017 cüa ChInh phü tha dOi,
bO sung mt sO diéu cia Nghj djnh sO 81/2013/ND-CT ngày 19/7/2013 cza ChInh
ph'i;
Can cii' Nghj djnh sO': 139/201 7/ND-CT, ngày 27/11/2017 cta ChInh phi, v
xz'r phçu vi phgm hành chInh trong hogt dç5ng dãu tu' xáy dy'ng; khai thck, ché' biê'n,
kinh doanh khoáng san lam vt lieu xáy dmg, san xuát, kinh doanh vat lieu
dy"ng; quán lj cOng trInh hg tang /c9 thut; kinh doanh bat dng san, phát trin nhà
6, quán l th dyng nhà và cOng soy
C'àn ct'c Ngh( djnh so' 21/2020/ND-CT ngày 17/02/2020 cia ChInh pht'i si}a
ddi, bd sung mç5t so' diu cia Nghj d/nh sO' 139/2017/ND-CT ngày 27/11/2017 cia
ChInh phi'i quy djnh xic phit vi phgm hành chInh trong hogt dc5ng ddu tu xay dyiig,
khai thác, ché' bié'n, kinh doanh khoáng san lam vt lieu xdy dyiig, san xut, kinh
doanh vt lieu xáy drng, quán lj cOng trInh hg tang k2 thut; kinh doanh Mt dç5ng
san, phát trimn nhà a, quán i5 th dyng nhà và cOng soy
Can ci Biên ban vi phgm hành chInh v trt ty xáy drng so': 08/BB- VPHc,
ngày 25/6/2021 cia UBNDphtc&ng Nghia Phz 1p dOi vói:
Ong: Luu Van Khãnh.
Dja chi thung tri: To dan phO 2, phthng Nghia 0irc, thành phô Gia Nghia,
tinh Däk Nông.
Dia chi vi pham: Ti to dan phO 4, phiing Nghia Phü, thành phô Gia NghTa,
tinh Däk Nông.
Hành vi vi phm: To chirc thi cong xây dirng cOng trInh nhà riêng îé tai do
thj sai ni dung giây phép xây dirng. Ci the quy djnh ti Diem a, Khoàn 4, Diêu 15
Nghj djnh s 139/201 7/ND-CP, ngày 27/11/2017 ciia Chinh phii.
Can c& vào các ni dung trén, quy djnh cüa pháp lut. Trung hçp có hành vi
vi pham phài bj xir 1 vi phtm hành chInh nhix sau:
- Pht tin: Phài np phit vói so tiên là 15.000.000 (micài lam triu dOng).
- Phtt bt sung: Không.

- Bin pháp khc phic huquâ: Buc diu chinh giy phép xây dirng theo quy
dinh (I do: Dü diêu kién cap giây phép xay dirng vi cong trInh näm trong khu virc
quy hoach dt ).
Trén day là nôi dung trInh xcr pht vi phm hành chInh trong 1mb vljc trt tir
xây dirng. Dôi Quân 1)2 trât tir cánh quan do thi kInh trInh UBND thành phô Gia
Nghia xem xét, ban hành Quyét djnh xir pht vi phim hành chInh./.
Noi iilzân:
- Niw trën;
- Li.ru DQLTTCQDT. .j

UBND THANH PHO GIA NGHTA

PHONG TU PHAP

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

So: 227/'IP

Gia Nghià, ngày 30 tháng 6 ndm 2021

V/v gop ' dir thão Quyt dlnh
xir pht vi pham hành chmnh
trong hoat dng xây drng dôi
véd ông Liru Van Khánh

Kinh glri: Di Quàn 1 trt tr cãnh quan do thj thành ph.
Ngày 30/6/202 1, phông Tix pháp nhn duge Cong van s 86/CVDQLTTCQDT cüa Dôi Quàn l trt tir cãnh quan dO th thãnh phô, ye vic xin '
kiên tnic khi ban hành Quyet dnh xir pht vi phm hành chInh trong hoat dng
xây dirng.
Sau khi nghiên ciru di.r thão Quy& djnh x1:rpht vi phtm hành chInh di
vth ông Liru Van Khánh, phông Tix pháp thông nhât ni dung dir thão.
Trén day là Cong vAn gop dir thAo Quyt dnh xir pht vi phm hAnh
chInh trong hoat dng xây drng cüa phông Tii pháp thành phô./.
Noi nhâ;z:
- Nhu trên;
- Liru: VT.

KT. TRUNG PHONG
RUYNG PHONG

Nguyn Du'c Phong

JY BAN NHAN DAN
PU1RNG NGHIA PHU

CQNG bA xA HQI CHU NG11A V1T NAM
t 1p — Tr do — Hnh pluic
NghI'a Pht, ngày.2S'tháng 6 ncim 2021

S6,ic/PC-UBND

P111EV CHUYN
Kmnh gcri: Di Trt tir CQDT thành ph&
Can ctr Nghj jnh so 1391ND-CP, ngày 27/11/2017 c'a chInh phU quy dlnh
v xr pht hành chInh trong !Tnh virc hoat dng xây dirng;
Can ci bin bàn vi phm hãnh chinh so: 08/BB-VPHC ngày 25/6/2021 cüa
tJBND phiiäng Nghia Phü Ip ye hành vi vi phrn hãnh chinh trong linh viic ho?t
dng xây dçrng dôi vâi ông (bà): Ltru Vn Khánh
- Dia chi: TDP2, phurng Nghia fXrc, TP.Gia Nghia, tinh Dãk Nông.
- Dja chi cong trInh xây dirng: TDP4, phuông Nghia Phii, TP.Gia Nghia, tinh
Dàk. Nông.
Theo thm quyri xir 1 cüa ChÜ tch UBND phu&ng là vuqt thâm quyn th
pht. Do vy UBND phung Nghia Phi chuyCn BiCn bàn vi phtm hánh chInh len
Di QLTTCQDT tham irnrn UBND thành phô xcr Is', ho so chuyén gôrn có:
- Biên bàn vi phim hàrth chinh s O8IBB-VPHC ngày 25/6/2021;
- Thông báo s6:
TBTUBND,
\'iC yCu cáu ngtrng thi
cOng xy dirng cOng trInh và hoân thin các thii tc diCu chinh giy phép xây dirng.
No'! nhân:

Nhtrtrên;
- CT, PCT L[BND phuàng;
- Lru Vt.

Quang Son

UY BAN NHAN DAN
PHUNG NGHiA PHIJ
S2c /TB-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIII NAM
Dôc Ip - Tn' do - Hnh phcic

Nghi'a Phá, iigày&.'tháng 6 nám 2021

THÔNG BAO
\tv: Yen cu ngirng thi cong xãy chjng cong
trInh và lioãn thin cáe thu tjc diCu chinh giãy phép xãy thyng
Can cir Biên bàn vi phrn hánh chinh v trt tyxây dijng s& 08 /BB-VPHC,
ngày 25/6/2021 cia UBND phithng Nghia Phü 1p dôi ông (bà) Liru Win Kh'tnh
là chü thu tu xây drng cong trinh d có hành vi vi phm hânh chInh trong hoit
dng xây dirng.
- Dja chi: TDP2, phithng NghTa Drc, TP.Gia Nghia, tirih Dàk Nông.
- Dja chi cong trinh xây drng: TDP4, phithng Ngha Phü, TP,Gia NghTa, tinh
DAk Nông.
Dä có hành vi vi pharn hành chInh t?i dim a, Khoãn 4, Diu 15 Nghj djnh
139/20171ND-CP, ngày 27/11/2017 cua ChInhphü, ye vic xi pht hàrih chInh
trong hoat dng dâu tu xây drng; khai thác, ché biên, kinh doanh khoáng san lam
vt 1iu xây dng, san xuât, kinh doanh 4t lieu xây dirng; quãn 1 cong trinh h
tng k thut; kinh doanh bat dng san, phát triên nhà , quãn 1 sCr dung nhà và
cong sâ.
Nay, Uy ban nhân dan pht.thng NghIa Phi dé ngh Ong (bà) Lu'u Van Khánh
thxc hin các yêu câu sau:
1. Tm d&ng vic thi cOng xây dirng cong trinh vâ hoàn thin các thu tilc
diCu chinh giây phép xây d%rng theo quy djnh dOi vol cong ti'Inh vi phm tr3t tij xây
dtjng tai t dan phô 4, phung Nghia Phü, TP. Gia Nghia, tinh Oak Nông.
2. Giao cho COng chfrc Da chmnh- Xây dirng, COng an phung Nghia Phii, To
trirO'ng TDP4, thumg xuyén theo döi, giáin sat cong ti'Inh vi phtrn nói trCn. NCu Ong
(bà) Lu'u Van Khánh, con tiêp tic vi phm thI UBND phi..r&ng phOi hcTp vOi Di
QLTTCQDT thành phô Gia Nghia xr 1 theo quy djnh.
3. D ngh Di quãn l trt tr cánh quan dO thj thành ph Gia Nghia h6 trçi
lirc hrrig phOi hçvp vcfii UBND phr&ng giám sat, theo dôi Va xcr 1 dôi vOl trueing
hçp vi pham nói trCn.
Trên day là thông báo cüa Oy ban nhân dan phi.thng NghTa Phü, d nghj các
VTh KhIIh nghiCrn t(lc chap hãiTh.t
dan vj 11e quan; Ong (b)
!Yo1 nhrn;
- Di QLTTCQDT TP (p/h);
- CT, PCI LJBND phtrng;
- Cong an phtthng (t/h);
-T6dn phô4(t/h);
- Ong (bâ) Ltni Van Khãnh (t/h);
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CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DIc 1p - Tu do - Hnh phüc

BIEN BAN Vt PHAM HANH CH!NH
A
Ve trt ti xay c1'ng
Horn nay, hi .. giO Zophi:it, ngày
tháng I närn 2021, tti: TDP/,
phu'Ong Nghia Phi, TP Gia Nghia, tinh 1Ak NOng.
2
Can

J
C'litThgtôigôrn:
1.Hovàtên:
.. Chircvu:
2. I-Ic) và ten: T&1
1Z
. ChCrc vti: Cong chCrc DC - XD.
Co quan: UBND phuOng Thia Phii
Voi sy' chung kien cua:
[F...Chrc vw ....
Co quan: Di TTCQDT tlthh pho
2. Ho vâ tên
ChOc vu:
Co quan'
3. Hç và ten
Nghé nghip
Noi 0 hiên nay
Tiên hành Iip biên ban vi phirn hãnh chInh dôi vó'i ông ('bà)/tô c/the có
tênsaudây:
1.Hovàtên:.Li....'Jc
trU
GiOitInh:....r.L.)
Ngày, tháng, närn sinh:c./.c&I
t:'Ic(U
Quôc tich: ..
Jh?'
Nghênghip:'
..
Nm a hien tal:
1 L&) L Lr&)
So CMND/H chiêu:.Q3
cap: /.24&ii câp:Cs.
1. Ten to chac viphqin
Dja chi trçl sO chmnFr
Ma so doanh nghip:
So GCN dãng k' dâu tu/doanh nghip hoc GP thãnh 1p/dãng k hoat
dng
Ngày Cap.....I.. ../
; noi cap:
NguOi.di din theo pháp 1uQt:
Giói tInh:
Chirc danh:
2. Dà có các hành vi vi phrn hành
..(L'T( ,.'-TL
...c;;:.{}
Vâo 10c.j.giO'.zo.phtit, ngãyi.tháng... nãrn 2021, ti dja diem TDP.z7 ,
phtthng Nghia Phii, TP Gia NghTa, tinh Däk NOng.
*Hj trgngdangxdydu'ng:
&). .Ccto
Ji '
...

a

3. Quy djnh tai:
Diem . Khoan i. Diêu 4.. Nghidinh
13 9/2017/ND-Cp, ngày 27 tháng
11 näm 2017 cüa ChInh phü, quy djnh xcr pht vi phtm hành chInh trong hott
dng dâu tu xay dirng; Khai thác, ché biên, kinh doanh khoáng san lam vt
drng, san xut, kinh doanh vt 1iu xây dirng; quán l cong trInh h tang k5'
thut; kinh doanh bat dng san, phát triên nhâ quãn l s dicing nhà vâ cOng s&.
4. Ca nhânitô chrc bj thit hi:
so:

lieu

xay

a,

5. ' kin trInh bay cüa cá nhân vi phmJdai din th chirc vi phm:
T' •A'
•
!

lAJ.

6. Y kién trInh bay cta ngu'ôi chng kiên (neu có):

\

7. ' kin trInh bay cüa cá nhân/tô chiirc b thit ii (ó):
8. Chüng tôi dâ yêu cu cá nhân/tt chirc vi phm chm dCrt ngay hành vi vi
pham, drng ngay moi boat dông thi cOng xây dithg cong trinh-vi pham
9. Trong thai hn không qua 02 ngày lam vic, trong truäng hçrp cá nhãnitô
chi.'rc vi phm yêu câu giãi trInh trirc tiép; không qua 05 ngày, trong tnthng hçip cá
nhân/tô chirc vi phm giãi trInh bang van ban den Ong(bâ) Thch Cãnh Tjnh phó
chü tjch UBND thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nong dê thirc hin quyên giãi trmnh.
Biên bàn 1p xong hOi.Ja gia4ophut, cüng ngày, gôm 01 ti, dizqc 1p thành
02 ban có ni dung và giá trj nhis nhau; d dcc 1i cho nhüng nguâi có ten nêu trên
cüng nghe, cong nhn là dng và cüng k ten dirOi day; giao cho ông (bà)
là cá nhân vi phm/ctai din t chirc vi phm 01 bán,.Ol
bãnkruhôscy.,
L do ông (bà)
cánhan vi 'pham/dai diên t chirc vi
phm khôngkbiên.bân:
mfl
.. ). .

A

CA NHAN VI PH3M HOiC
ftJ DIN TO CHUC VI PHM

NGUaO.I LP BIEN BAN
(K) ten, ghi rô hQ và ten)

(Kj ten, ghi r5 ho và tên)

DI DIIN UBND PHU'ONG
(Kj ten, ghi rô hQ vâ

NG U'fl CH1YNG'!EN ' T

ten)

(Kj ten, gh1ij5 ho và ten)

NGU'Oi B4 THIT HAl
(Kên, ghi r3

k'

ua

i•

ten)
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