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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHiA
S:

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc

c6 /QDXPVPJJC

Gia NghTa, ngàyo6 tháng 1- nám 2021

QUYET DINII
Xir pht vi phim hành chInh trong linh vyc dt dai
Can cz Diu 57, Diu 68, Luçt Xi'r l vi phgm hành chInh ngày 20 tháng 6
nãm 2012,
Can c&Nghj djnh sO' 81/2013/ND-GP ngày 19 tháng 07 nám 2013 cña CI'zinh
phi quy djnh chi tiêt m3t so diêu và bin pháp thi hành Lut Xzr l vi phgm hành
chInh,
Can czè Nghj dinh s6 97/201 7/ND-GP, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cüa ChInh
phü tha dOi, hO sung mt sO diêu cüa Nghj djnh so 81/2013/ND-cP ngày 19
tháng 07 nám 2013 cza ChInh phi quy djnh chi tiét m3t sO diéu và biçn pháp thi
hành Lut Xzr lj vi phgm hành chInh,
Can cz' Nghj djnh s 91/2019/ND-cP ngày 19 tháng 11 nám 2019 cia C'hInh
phñ ye thphgt viphgm hành chInh trong linh vtc dat dai;
Can ct Quylt djnh sd 141/QD-GQXP, ngày0l tháng 3 nãm 2021 cña hi
tjch UBND thành pM Gia Nghia ye vic giao quyên xi'tphgt vi phm hành chInh;
Can c& Biên ban vi phgm hành chInh frong Thih vrc dat dai s 32/BB- VPHC
do Ong Trân Van Hinh, chic v: C'Ong ch&c Dia chInh - Xáy dcng, don vj con?
tác: UBND phuàng Nghia Trung 1p vào hói 9 giO' 00 phzt, ngày 02/7/2021 dOi
vó'i óng Nguyen Van Bu'&ng ti TO dan phO 4, phtthng Nghia Trung, thành phO
Gia Nghia, tinh Dák NOng,
Theo d nghj cña phOng Tài nguyen và MOi trithng thành phO' tgi Ta trinh s
CQ.(/TTr-TNMT, ngày Q.V. i/2021
Tôi: Thach Cânh Tjnh.
Chüc vi: Phó Chü tjch TJBND thành ph Gia Nghia.
QUYET DINT!:
Diu 1. Xir pht vi phm hành chInh di vâi ông (bà) có ten sau day:
1. H 9 và ten: Nguyn Van Btthng

Giói tInh: Nam

Sinh ngày: 16/12/1978

Quc tjch: Vit Nam

Ngh nghip: lam nông
Noi & hin tai: T dan ph 2, phuàrng Nghia Trung, thânh ph Gia NghTa,
tinh Däk Nông
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Chirng minh nhân dan so: 245000144, cap ngày 05/9/20 19, nth cp: Cong an
tinh Dãk Nong.
2. IDa thijc hin hành vi vi phm hành chInh trong linh vcc dt dai: Scr diing
dat nông nghip không phâi là dat trông hia, không phâi là dat thng phông h,
không phài là dat rirng dc drng, không phãi là dat thng san xuât vào mlic dIch
khac không dirqc c quan nhà nuOc Co thâm quyên cho phép theo quy djnh tai các
diem b và d khoân 1 Diêu 57 cüa Lut dat dai. Ci the chuyn tCr d1t trng cay lâu
nãm sang dat phi nông nghip ti khu vi1rc do thj.
- Din tIch vi phm: 87,5 m2.
- Vj trI vi phm theo các dim t9a d: 01 (XY =1325941.642, 412653.521);
02 (XY =1325949.939, 412668.924); 03 (XY =1325954.367, 412666.599); 04
(XY =1325946.065, 41265 1.164) thuc To dan phô 4, phithng NghTa Trung,
thành phô Gia Nghia, tinh Dàk Nông. Co tü c.n thu sau:
+ PhIa Dông: giáp dt ông Buong.
+ PhIa Nam: giáp dt ông Bithng.
+ Phia Tây: giáp d.t ông Bung.
+ PhIa B&c: giáp d.t ông Buing.
- Hin trng truàc khi vi phm: dt trng cay lâu näm.
-Hin trng trêñ dt ti thii dim 1p biên bàn vi phm hành chInh trong lnh
virc dat dai: Ong Nguyen Van Bi.r?mg dã ti,r xây d1rng nhà: din tIch 87,5 m2; kêt
câu: móng xây dá, tumg xây gtch cao 3,5 met, chua to chat.
- Xác djnh giátrj tang vt vi phm hành chInh d lam can cü xác djnh khung
tiên phtt, thâm quyên xir pht: Hành vi vi phtrn hành chinh trong lTnh virc dat dai
nêu trên không thuc tru1ng hçip phâi xac djnh giá trj tang 4t vi phm dé lam can
cir xác djnh khung tiên pht, thâm quyên xü pht vi da duçic quy djnh rô tai
Khoãn 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa
ChInh phü xà pht vi phm hành chInh trong lTnh vrc dat dai.
ye

3. Hành vivi phm hàth chInh trong linh vi:rc dt dai néu trên duçic quy djnh
ti Khoân 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa
ChInh phü.
4. Các tInh tit tang n.ng, giám nhç (nu có): Không.
5. Bj áp ding hInh thüc xir pht, bin pháp khc phic hu qua nhu sau:
a. HInh thüc xü pht hành chinh: Phat tin vài mirc pht thu sau:
A

-

•

A

A

- So tien pht: 8.000.000 dong (Bang chir: Tam triçu dong chan).
b. HInh thirc x1r pht b sung: không.
c) Các bin pháp khac phuc h.0 qua theo quy djnh tai Khoân 4, Diêu 11,
Nghj djnh so 91/2019/ND-CP, ngày 19 tháng 11 nàm 2019 cüa ChInh phü:
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- Buc ông Nguyn Van Bising khôi phiic 1.i tlnh trng ban du cüa dt
trixâc khi vi phm: Buc di dôi hoc phá bö nhà dimg trái phép vth din tich 87,5
m2; kêt câu: móng xây dá, tix?ng xây gach cao 3,5 met, chiza to chat.
- Buôc np 'a1 s lqi bt hqp pháp có duqc do thrc hin hành vi vi phm:
46.200 dng (bang chü': Bn muroi sáu nghln hai tram ding).
Thii hin thrc hin là 15 ngày k tir ngày ông Nguyn Van Bithng nhn
duçvc Quyét djnh nay.
M9i chi phi to chirc thi hành bin pháp khäc phiic h.0 qua (néu có) do Ong
Ong Nguyn Van Bi.thng chi trâ.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày ks'.
.A
.
Dueu
3. Quyet dnh
nay dirçic:

1. Giao cho ôngNguyn Van Bung là cá nhân vi phm có ten tai Diu 1
Quyêt djnh nay dê chap hành.
Ong Nguyen Van Bung có ten tai Diu 1 phãi nghiëm chinh chip hành
Quyet djnh xü pht nay. Néu qua thai han ma ông Nguyn Van Bthng không tu
nguyen chap hành thI së bi cng chê thi hành theo quy drnh cua phap luât
•Trwmg hçip khong nQp tien pht trrc tiep chongi.rm co tham quyen xi.r pja.D'
vi pham hanh chinh theo quy dinh tai Khoan 2, Diêu 78, Luât Xiz ly vi pham hanh
chInh, ông Nguyn Van Bu?mg phái np tin tai Kho bac Nba niiâc tinh • ••:.' is
Nông trong th?yi han 10 ngày, ké tr ngày nhn dixqc Quyêt djnh xfr pht.
Ong Nguyen Van Bi.r?mg có quyên khiêu nai hotc khâi kiin hành chInhzdor'
vâi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lust.
2. Gui cho Kho bac Nba nuâc tinh Dak Nông d thu tin .pht.
3. Giao UBND phuông NghTa Trung bàn giao Quyt djnh xü phat vi phm
hành chInh cho ông Nguyen Van Bung theo dung th?iyi gian quy djnh ('co 4p
biên ban bàn giao) và giám sat vic chap hành Quyêt djnh cüa ông Nguyn Van
Buing.I.
Ncr! nhân
-NhirDieu3;
- Phông TLr pháp;
- Phông Tài nguyen và Môi tnrYng;
- Liru: VT, HS.

PHO CHU TECH UBND THANH PHO
Thich Cãnh Tjnh

