UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHA
So:

/QD-XPVPHC

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Gia Nghia, ngàyô tháng c nám 2021

QUYET D!NH
Xü phat vi phim hành chInh
Can c& Diu 57, Diu 68 Luct Xi} l viphgin hành chInh ngày 20/6/2012;
Can ci Nghj djnh s 81/2013/ND-CT ngày 19 tháng 7 nàrn 2013 cza ChInh
phe quy djnh chi tié't m5t s diu và biçn pháp thi hành Lugt Xii' lj vi pham hành
chInh;
Can c& Nghj djnh sO' 9 7/201 7/ND-CT ngày 18/8/2017 c,a ChInh phi sfra
ddi, bc sung rnç5t sO' diu cia Nghj djnh so' 81/2013/ND-CT ngày 19 tháng 7 nám
2013 cz'ta ChInhpht't;
Can ciNghj djnh sO' 139/2017/ND-CT ngày 27/11/2017 cta C'hinhphü quy
djnh xz phgt vi phcirn hành chInh trong hoçt d5ng ddu tu' xáy dy'ng; khai thác, ché'
bié'n, kinh doanh khoáng san lam vt lieu xây dtng, san xuá't, kinh doanh vit lieu
xay dy'ng, quán lj cOng trInh hg tcng k9 thuát; kinh doanh bd't d5ng san, phát trié'n
nhâ 6', quán l st' dyng nhà vâ cOng s&,
C'ãn cii' Nghj djnh so' 21/2020/ND-CT ngày 17/02/2020 cia Chinh phi s&a
ddi, bO' sung mt sO' diu cüa Nghj djnh sO' 139/2017/ND-CP ngày 27/11/2017 cia
ChInh phü quy cl/nh xi'phçit viphgm hành chinh trong hoqt d5ng dO'u tu' xáy dy'ng;
khai thác, ché' biln, kinh doanh khoáng san lam vt lieu xáy dicng, san xud't, kinh
doanh vt lieu xay ditng, quán lj cOng trInh hçi tdng kjY thuát, kinh doanh Mt cong
san, phát trin nhà 6', quán l3 th dyng nhà Va cOng so';
Can ci Quyé't cl/nh sO' 141/QD-GQXP ngày 01/3/2021 cta Chz tjch UBND
thành phO' Gia Nghia, v vic giao quyen xi'cphgt viphgm hành chInh;
Can ci' Biên ban vi phgm hành chInh so' 31/BB- VPHC ngày 30 tháng 6
ná,n 2021 do UBNDphu'àng Nghia Trung 1p hii 10 giO' 30phüt ti tO' dánphO' 1,
phu'àng Nghia Trung, thành pM Gia Nghia, tinh Dak NOng;
Theo de nghj cüa D(5i Quán lj trgt tr cánh quan dO thj thOnh phO Gia
Nghia tgi TO' trInh sO' 51/TTr-DQLTTCQDTngay 05 thOng 7 nOm 2021;
Tôi: Thach Cánh Tinh.
Chirc vii: Phó Chü tjch UBND thânh ph Gia Nghia.
QUYET B!NH:
iJiêu 1. Xir pht vi phm hành chInh di vi ông (bà) có ten sau day
1. Hç và ten: Nguyn Hoàng Diu, GiOi tInh: Nam.
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Ngày, tháng, näm sinh: 11/5/1984; Quc tjch: Vit Nam.
Ngh nghip: Viên chüc.
Noi & hin nay: T dan ph 2, phtthng Nghia Tan, thành phO Gia Nghia,
tinh Däk Nông.
S CMND: 168117621; ngày cap: 03/02/2009; nqi cp: Cong an tinh Ha
Nam.
Dja chi vi phm: Tai t dan phô 1, phuó'ng Nghia Trung, thành pho Gia
Nghia, tinh Dãk Nông.
2. Dä thirc hin hành vi vi phtm hành chInh: T chirc thi cong xây drng
cOng trInh nha & riêng lé tai dO thj không Co gi.y phép xây dirng ma theo quy
djnh phái cO giy phép xây dmg. Hin trng dang xây drng: Móng xay dá, tu&ng
xay gch cao 2,5m chixa tO trát, din tIch: (5m x 19m) 95m2, các phn khác
chi.ra thi cong.
3. Quy djnh tai Dim b, Khoân 5, Diu 15, Nghj djnh s 139/20171ND-CP
ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü quy djnh xir pht vi phm hành chInh trong hoat
dng du tt.r xay drng; khai thác, ch bin, kinh doanh khoáng san lam 4t 1iu
xây dmg, san xut, kinh doanh v.t 1iu xây dimg; quân l cOng trInh ha tng k'
thut; kinh doanh bt dng san, phát trin nhà &, quãn 1 sü diing nhà và cong s&.
4. Các tInh tit tang nng: Không.
5. Các tInh tit giâm nhç: Không.
6. Bj áp dung hInh thCrc xir phat, bin pháp khc phc hau qua nhu sau:
a. HInh thic x& pht chinh: Phat tin np vào ngân sách Nhà nithc. Ci th
là: 25.000.000 dông (Bang chfr: Hai mw/i lam triu dóng).
b. HInh thirc pht b sung: KhOng.
c. Các bin pháp khc phic hu qua: Trong th&i han 60 ngày, k tü ngày
1p biên bàn vi pham hành chInh, Ong Nguyn Hoàng Diu phâi lam thu tic d
nghj cci quan có thm quyn cp giy phép xay dirng. Ht th&i han nay, ông
Nguyn Hoàng Diêu khOng xut trInh ngil&i có thm quyn xü phat giy phép
xây drng thI bj áp ding bin pháp buc tháo dr cong trInh vi pham theo quy
djnh.
Sau khi duc cp gi.y phép xay drng Ca nhân vi phm phâi tháo dör phAn
cong trmnh không phü hçip v&i giy phép di.rçc cp thI mâi duçic thi cong xây
dirng.
M9i chi phi M chüc thi hành bin pháp kh.c phiic hu qua do cá nhân cO
ten tai Diu nay chi trà.
p
Then 2. Quyet dnh nay co hiu 1rc tlii hanh ke tr ngay .thang .a-.. narn
202 1.
Then 3. Quyt djnh nay dixçc:
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1. Giao ông Nguyn Hoãng Diu là cá nhân vi phm có ten t?i DiM 1
Quyt djnh nay d chip hành.
Ong Nguyn Hoàng Diu có ten tai DiM 1 phãi nghiem chinh chp hành
quyt djnh xir phtt nay. Nêu qua thai h?n trén ma ông Nguyn Hoàng Diêu
không tçr nguyen ch.p hành thI së bj cuing ch thi hành theo quy djnh cüa pháp
luât.
Ong Nguyn Hoàng Diêu phâi np so tiM pht nêu trên vào Kho bac Nhà
nuó'c Dk Nông; dja chi: du'àng 23/3, thành ph Gia Nghia, tinh Dàk Nông trong
thai htn 10 ngày, k tt'r ngày nh.n thrçic Quyt djnh xü phtt.
Ong Nguyn Hoàng Diu Co quyM khi&t ni hoc kh&i kin hành chInh
di vó'i Quyt djnh nay theo quy djnh cUa pháp lu.t.
2. Giri cho Kho bac Nhà ni.thc Dàk Nông d thu tiM pht.
3. Giao cho UBND phthng Nghia Trung chü tn, phi,,lçp p
ôLQãn l
trt tir cành quan do thj d t chüc thirc hin Quyt djnh nà(. J _—
No'i n/ian:
-NhuDieu3
- CT, các PCT UBND TP;
- Lãnh dao VP;
- PhOng QLDT;
- Luu: VP, Di QLTTCQDT.

I RA QUYET IMNH
-\- .•C:,
\.\
\\

_.--

PHO CHU TICH UBND THANH PHO
Thach Cãnh Tnh

UBND THANH PHO GIA NGHTA
DQI QUAN LY TTCQDT
S6: JL/TTr-DQLTTCQDT

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tki. do - Hinh phüc
Gia Nghia, ngày ththng •-nám 2021
TO' TRINH

V/v

nghj xü' phit vi phtm hành chInh.

Kmnh giri: 1JBND thành ph Gia Nghia.
Can ci'c Luat xi'c lj viphqm hành chInh so' 15/2012/QHJ3, ngày 20/6/2012;
Cànth Nghj djnh sO 81/2013/ND-cP, ngày 19/7/2013 cia C'hinh phi, quy
djnh chi tiêt mç5t so diéu và biên pháp thi hành hiat xic 1j vi phim hành chInh;
Can c& Nghj dinh so 9 7/201 7/ND-GP ngày 18/8/2017 ci'ia ChInh phz sta dOi,
bO sung môt so diêu cia Nghj djnh sO 81/2013/ND-cP ngày 19/7/2013 cia C'hInh
phü;
Can ci Nghj djnh s: 139/201 7/ND-CP, ngày 27/11/2017 cza ChInh phz'i, ye
xt phgt vi ph?m hành chInh trong hogt dç5ng dáii tu' xóy dipig; khai thác, ché biên,
kinh doanh khoáng san lam vat liii xây di'ng, san xuát, kinh doanh vat lieu xa
drng; quán l cong trinh hg tang kj7 thuat; kinh doanh bat dc5ng san, phát triên nhâ
6; quán li si'r dyng nhà và cOng s&,
Can th Ngh/ d,inh sO 21/2020/ND-CT ngày 17/02/2020 ci'ia ChInh phü sta
dO!, bO sung n2ç5t so diéii cüa Nghj djnh sO 139/201 7/ND- CT ngày 27/11/2017 cz'ia
C'hInh phü quy djnh xt'r phçu' vi phçzm hành chInh trong hoçit dç5ng dait tir xáy di'ng,
khai thác, ché biên, kinh doanh khoáng san lain vat liii, xáy dyng, san xuát, kinh
doanh vat lieu xáy c4rng, quán l cOng trinh hg tang k5 thuat, kinh doanh bat dng
san, phát triên nhà 6', quán lj sa' dyng nhà và cOng so;
C'àn ct'r Biên ban vi phgrn hành chInh ye trat tc xáy c4rng sO.' 3 l/BB- VPHc,
ngày 30/6/2021 cia UBNDphicOng Nghta Trung 1p do! vái:
Ong: Nguyn Hoàng Diu.
Dja chi thuâng trci: To dan phô 2, phithng Nghia Tan, thành phô Gia NghTa,
tinh Dãk Nông.
Dja chi vi phm: Tai to dan phô 1, phung Nghia Trung, thành phô Gia
Nghia, tinh Däk Nông.
Hành vi vi phm: To chüc thi cong xây dirng cong trmnh nhà riêng lé ti do
thi khOng có giây phép xay dirng ma theo quy djnh phãi có giây phép xây dirng. Cii
the quy djnh tai Diem b, Khoán 5, Diêu 15 Nghj djnh so 139/2017/ND-CP, ngày
27/11/2017 cüa ChInh phü.
Can cir vào các ni dung trén, quy djnh cüa pháp lut. Tru&ng hçp có hành vi
vi phrn phãi bj xCr l vi phm hành chInh nhi.r sau:
- Pht tiên: Phãi np phtt vci so tiên là 25.000.000 (ha! muv'i lam triu dOng).
- Pht bô sung:,Không.
- Biên pháp khàc phiic hu qua: Buc hoàn thin giây phép xây dçrng theo quy
dinh ('lj do.' COng trInh xáy dy'ng nàm trong vj trI dOt 6' tgi dO thj,).

Trên day là nôi dung trinh x& pht vi phm hành chinh trong linh viTc trt tx
xay dung. Dôi Quân l trt tçr cành quan do thj kInh trInh UBND thàph phô Gia
Nghia xern xét, ban hành Quyêt djnh xcr pht vi phrn hành chInh./.
No'i nhân:
- Nhu trén;
- Liiu DQLTTCQDT.

TU
QUHLTR
CANH QUA
DOTH

UBND THANH PHO GIA NGHTA
PHONG TIS PHAP
S,tJ6 /TP
V/v gOp ' dir thão Quyt djnh
xü pht vi phni hành chinh
trong hoat dng xây drng dôi
vOi ông Nguyn Hoâng Diu

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM
Dc 1p - Tr do - Htnh phüc
Gia Nghia, ngày 05 thông * nám 2021

KInh gi:ri: Di Quãn 1 trt tr cãnh quan dO thj thành ph.
Ngây 05/7/2021, phông Tix pháp nhn dtrc Cong v.n s6 92/CVDQLTTCQDT cüa Di Quán 1 trt tr cânh quan dO thj thânh phô, ye vic xin
kin trisic khi ban hành Quyet dinh x1r phit vi phm hânh chInh trong hot ctng
xây dirng.
Sau khi nghiên ciru dir thão Quyêt djnh xr pht vi phm hành chinh di
viii ông Nguyen Hoàng Diu, phông Ti.r pháp thông nhât ni dung d%r tháo.
Trén day là COng vn gop dir thâo Quyt djnh xir phit vi phm hành
chInh trong hott dng xây dmg cüa phông Tu pháp thành phô./.
Nc! nl:?in:
-Nhuirên;
- L.ru: VT.

T

-L

PHONG

UY BAN NHAN DAN
PHTIOTJG NGHIA TRUNG
St:, cPC-UBND

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p-Tir do-Hinh phtic
Nghia Trung, ngày02- tháng 7 nám 2021
PHIEU CHUYEN

KInb

)ôi QTTTCQDT thành ph Gia Nghia.

Ngày 30 tháng 6 riäm 2021, UBND phu?rng Nghia Trung 1p biên bàn vi
phtm hành chInh so 3 1IBB-VPHC, dôi vOi Ong Nguyen Hoàng Diu, dja chi
thii&ng trü: TDP 2, phithng NghTa Tan, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông. DIa
chi cong trInh vi P1'trn: TDP 1, phu&ng NghTa Trung, thành phô Gia Nghia.
Dã có hành vi vi phm hành chInh: T chüc thi cong xây dmg cOng trInh
nhà a riêng lé tai do thj khOng có giây phép xây d%rng, vi phm Diem b, Khoãn 5,
Diêu 15 Nghj djnh 139/20171ND-CP, ngày 27/11/2017 cüa ChInh phCi.
Can cir chüc näng, nhim v11 và thm quyn, UBND phuang Nghia Trung
chuyên biên bàn vi phm hành chInh so 311BB-VPHC, ngày 30/6/202 1 v linh v1rc
trt tir xây drng cüa Ong Nguyn Hoàng Diu dan Di QLTTCQDT thành ph
xem xét tham mixu cho Chñ tjch UBND thành ph6 xi'r 1 theo thm quyn./.
Nüi nhân:
- Nhu trén;
- CT, PCT UBND phirông;
- VP HDND-UBND phi.r&ng;
- Ltru VT, DC-XD.

KT. CHU TICH
CHU T!CH

Lu'u..Thê Luçrng

G

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc1p-Tu'do-Hanh phñc

Ngh7a Trung, ngày 3tháng 6 nàrn 2021
lEN BAN VI PII3M HANH CHINH
V trt tir xãy dirng
Horn nay, hMAO.. gi?i . . cO. n, ày £.Q Tháng .....n.m 2021. tai:
•iLitd4v
Can cii

.

ChAng tôi gm:
1.Hovàtên:
Chircvu:
2. Hç và ten:: .
. .cfiP- .....Chtrc vi: Cong chüc DC - XD.
Ca quan: UBND phuông NghTa Trung
Voisirchfrngkincüa: ,
1.Hovàtêir Vcj
Tc..7La.. Chicvu:
Caquan:.....a.c.c
TP
2. Ho và tên
Chirc vii:
Caquarr
*
3. Hc và tên
Nghê nghip
Nai &innay.....
Tin hành Jp biên ban vi phm hành chInh di vói ông (h4)/tô ci, fre có
tênsaudây:
1. HQ Va ten: a. . .
i*ct .I?.tQc Giâi tInh: . . fcw'
Ngày, tháng, nàn sinh: .L/. / 18
Quc tjch: 'Ngh nghiêp:
. . .cku)i
Nai &hiéntai:
T
So CMND1H
ngày cap: /'Q; fbi câp:- .
1. Ten to c1n'c viphgnv
Dja chi trii s& chInlr
Ma so doanh nghip:
So GCN dàng k dâu ttr/doanh nghip hoc GP thành 1p/Thng k hot
dng
Ngày câp / /
; nai cap:
Ngi.rôi di din theo pháp 1u.t:
Giâi tInh:
Chüc danh:
.
2. Dâ có các hành vi vi nham hành chInh:kc.
)

.Tao 1üccg3j.phüt, ngày.thang... nãm 2021, tti dja diem
I

* Iientrandangaydjg..

-

3. Quy djnh tai:
Diêmh. Khoãn .. Diêu. Nghj dnh so: 139/2017/ND-CP, ngây 27 tháng
11 näm 2017 cUa ChInh phU, quy djnh xir ph.t vi phtm hành chInh trong hoat
dng dâu tix xây di.rng; Khai thác, ché biê.:, kinh doanh khoáng sun lam 4t 1iu
xay dirng, san xuât, kinh doanh 4t 1iu xay dijng; quãn 1 cong trInh ha tang k
thut; kinh doanh bat dng sin, phát triên nhà a, quàn 1' si'r diing nhà và cong s&.
4. Ca nhâni'tô chüc bj thit hai:
/
5. ' kin trInh bay cüa cá nhân vi phmIdi din t chiic vi phm:

Lci.

6. Y kiên trInh bay cüa ngi.thi chi'rng kiên (nêu có):
4,-

7. Y kien trinh bay cua ca nhanito chuc b thiçt hai (neu co):
8. Chüng tôi dâ yeu cu cá nhânith chirc vi phm chm dirt ngay hành vi vi
pham, drng ngay mci hoat dng thi cOng xây dirng cong trInh vi pham.
9. Trong thai han không qua 02 ngày lam vic, ké tir ngày l.p biên bàn nay,
ông (ba) t 7V
t
P1a ca nhân vi phamldai dién to chuc vi pha.mço
quyên gài van ban yéu c4y du'qc giái trInh trrc tiêp den ông(ba) . . L...i-L...
dê thrc hin quyên giài trinh. Không qua 05 ng.y,'
trong tnzàng hqp cá nhânitô chüc vi phm giãi trin.h bang van bàn.
Biên bàn 1p xong hLW gia..'c phüt, ngàyA./. ./202 1, gm 01 to', duçic 1p
thành 02 bàn Co ni dung và giá trj nhis nhau; dã dc lai cho nhUng ngiso'i có ten
nêu trên cüngnghe, cng nhn là dung và cLIng k ten disói. day; giao cho Ong (bà)
.+kt
fsat. là cá nhân vi phamldai diên to chüc vi phm 01 bàn, 01
bânlruhOsci. '
L do ông (bà)
cá nhân vi -pham/dai din tO chcrc vi
/
pham không k biên bàn:
/
hAl DIN BIN VI PHAM
.• 7
/ 'r'-1

NGUfl LILP EN BAN

/
"

NGIRI CHUN MEN

,

vr

jj.

hAl DuN UBND PHTIQNG

NGU'Oi 13! THIET HAl

...J.ntt4.aa..,tp.0 5UII liii. VOl Uclt

Iii. oao Ilitra Uat, nfla ova tat san hhac gn

1. TI, fra d1:
a)Thiadt:

hen vo, at

TjIê: 1/1000
185

,thbãnd6s6:

29

b)Da chi: 16 dan ph6 01, phträng Nghia Trung,thj xã Gia Nghia. tinh Dk Nông.
C) Din tIch: 245 m2. (BAng chU: Hal frAm b6n muai lAm met vuông).
d) Hinh thCrc sfr diing SCr di,ing riêng.
d) Muc dich s dung: + Dt

c ti do thj: 50 m2;

+ D&t tr6ng cay Mu nAm: 195 m2.
e) Thai han sir dwig: + DAt ti dO thj: Lâu dài;
+ DAt tr6ng cay Mu nAm: Dn ngày 01/07/2064,
g) Ngu6n g6c sfr ding: Nhn chuyn nhtrqng dAt dtrçc Nhã niràc giao dAt có thu tin s
dung dAt 50 m2; Nhn chuyn nhuo'ng dAt duçxc COn nhn uyn sfr di dA nhtr giao dAt
khôngthu tiAn sr dirng dAt 195 m2./.

"2. Nhà ê: -I-.
3. Cong trInh xây drng khdc: -I-.
4. RIrng san xuñt và rfrng trng: -I-.

Ngay.

ill -0-

mc

• .D: os,,'>,,

5. COy iâu ndm: -I-.

°O;;'fo

6. Ghi c/ia: "Khong".
I

)C6NO CH1NG VIEN

DAk-Nng, ngày
-;--.gdnAm 2019
S TAI NGUYEN VA MO! TRUNG TfNH OAK NONG
TUQ.GLM oOc
GIAM oOc vAr'i PHONG BANG KY BAT BA!

vaü

cp GCN: CS 07180.

N Nh&ng thay dôi sau khi cAp giAy chiriig nhãn
Ni dung thay doi vA cq sâ phAp 1
Xác nhtn ciia ca quat cO
thAm quyn

Xãc nhn cüa ca quail
cöthãmquyn

Ni dung thay dôi và c sâ pháp I

CQNG HOA XA HOI CHLJ NGH!A VIT NAISI
Dc Ip - T' do - Hnh phüc
-

RAN SAG

1. Nguii sfr dung dat, chü s& hfru nhà r vã tii san khãc gn Iin vOi dat
NAm sinh: 1984
Ong: Nguyn Hoàng Diu
CMND so: 168117621, cp tai Cong an tinh Ha Nain
Dia chi: TDP5, phumg Nghia Trung, thi xA Gia Nghia, tinh Dak NOiig

Nthiduçc c.p Giv chthlg nhnk1iong&rqc sa chüa. Iâ\ xOa bocbã
sung bâc ki nói duns não trong Gin chung nhn: khi bj mat boc hu
hongGiãychfrngnhnphãikhai báongayvOicquancàpGiãv.
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