UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHIA

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe Ip - Tur do - Hnh phüc

S& 0 /QD-XPVPHC

Gia Ngha, ngày ci tháng - nàm 2021

QUYET DJNH
Xir pht vi phim hành chInh trong linh vyc dt dai
Gán c& Diu 57, Diu 68, Luçt Xz l vi ph gin hành chInh ngày 20 tháng 6
nám 2012;
('an th Nghj djnh sc 81/2013/ND-CP ngày 19 tháng 07 nàm 2013 cña ChInh
phü quy djnh chi tiét m3t so diêu và bin pháp thi hành Lut Xz lj vi phgm hành
chInh;
Can cii' Nghj djnh sO' 97/201 7/ND-C'P, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cza ChInh•
phu sua dOi, bô sung môt so thêu cua Nghz thnh sO 81/2013/ND-cP ngay
tháng 07 nám 2013 cua Chznh phu quy dinh chi tiêt môt so théu và biên phap t1'ui "*
hành Lut Xz lj vipham hành chInh;
Can thNghj djnh sO' 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cia ChInh
phü ye thphgt vipham hành chInh trong ltnh vrc dat dai;
Can cz' Quj4t djnh sO' 141/QD-GQXP, ngày 01 tháng 3 näm 2021 cüa C'hi
tjch UBND thành phô Gia Nghia ye vic giao quyên xi'phgt viphgm hành chInh;
Can ct Biên ban vi phgm hành chinh trong linh vuc dO't dai sO' 33/BR- VPHC
do Ong Trân Van Hinh, chi'c vy: Cong ch&c Dja chInh - Xây drng, don vj cong
tác: UBNDphwô'ng Nghia Trung 1p vào hOi 10 già 00phit, ngày 05/7/202!
vái Ong Vu Van Bach tgi Ta dan phO 1, phwông NghIa Trung, thành phO Gia
Nghia, tinh Dák Nông;
Theo d nghi cña phông Tài nguyen và Môi trwàng thành p/i 0' rgi Ta trmnh sO'
6.Q7c/TTr-TNMT, ngày .Q3/.2./2021
Tôi: Thich Cãnh TiIih.
Chirc vv: Phó Chü tjch UBND thành ph6 Gia NghTa.
QUYET DNH:
,
A.
Dieu
1. Xiz pht vi phrn hanh chinh doi vci.ong (ba) co ten sau day:
1. Ho và ten: Vu Van Bach
Giii tInh: Nam
Sinh ngày...../...../1987
Quc tjch: Vit Nam
Ngh nghip: Ngh& tir do
No'i a hin ti: T dan ph 1, phrng Nghia Trung, thành ph Gia Nghia,
tinh Däk Nông.

1
1•
2
Chirng minh nhân dan s6: 245092093, cp ngày 10/9/2015, nii
tinh Däk Nông.

cap:

Cong an

2. Dã thirc hin hành vi vi phim hành chInh trong linh v1rc Mt dai: Sü diing
dat nông nghip không phái là dat trông hia, không phâi là dat rfrng phông hO,
không phãi là dat thng dc dicing, không phãi là dat rung san xuât vào miic dIch
khác không duçic ca quan nhà ni.râc có thâm quyên cho phép theo quy djnh ti các
diem b và dkhoân 1 Diêu 57 cüa Lut dat dai. C,i the chuyên tü dat trOng cay lâu
nàm sang dat phi nông nghip tai khu virc do thj.
-DintIchviphm: 102m2.
- Vj tn vi phm theo các dim t9a dO: 01 (XY =1324934.171, 411307.262);
02 (XY =1324925.182, 411322.734); 03 (XY =1324930.317,411325.840); 04
(XY =1324939.359, 411310.276) thuOc To dan phô 1, phiiàng NghTa Trung,
thành phô Gia Nghia, tinh Dàk Nông.
- Hin trng triróc khi vi phm: Mt trng cay lâu näm.
- Hin trtng trén Mt tai th?yi dim 1p biên bàn vi pham hành chInh trong linh
vrc dat dai: ông Vu Van Bach dã tr xay dirng nhà: din tIch 102 m2; kêt câu:
móng xây da, tuung xây gtch cao 3,5 met, chija to chat;
- Xác djnh giátrj tang vt vi phm hành chInh d lam can cü xác djnh khung
tiên pht, thâm quyên xü pht: Hành vi vi ph.m hành chInh trong linh vrc dat dai
nêu trën không thuOc truäng hçip phâi xac djnh giá trj tang 4t vi phtm dê lam can
cü xác djnh khung tiên pht, thâm quyên xir pht vi dã dt.rqc quy djnh rö ti
Khoân 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa
ChInh phU ye xi phat vi phm hành chInh trong lTnh v11c dat dai.
3. Hành vivi phm hành chInh trong lTnh virc Mt dai nêu trên duqc quy djnh
tai Khoân 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 nAm 2019 cüa
ChInh phü.
4. Các tlnh tit tang nng, giãm nhç (nu có): Không.
5. Bj áp diing hInh thuc xi:r ph?t, bin pháp khc phiic hu qua nhi..r sau:
a. HInh thüc xü pht hành chInh: Phtt tin vói mirc pht nhu sau:
L.A

A

•A

A

- So tien pht: 8.000.000 dong (Bang chtr: Tam triçu dong chan).
b. HInh thCrc xr pht b6 sung: không.
c) Các bin pháp khc phiic hu qua theo quy djnh tai Khoãn 4, Diu 11,
Nghj djnh so 91/2019/ND-CP, ngày 19 tháng 11 nam 2019 cüa ChInh phü:
- BuOc ông VU Van Bach khi phiic lai tInh trng ban Mu cüa Mt tn.râc khi.
vi phm: BuOc di dM hoc phá bO nhà drng trái phép vài din tich 102 m2; ket
câu: móng xây dá, tuàrng xay gch cao 3,5 met, chua tO chat.
- BuOc np lai s li bt hçp pháp có duçic do thirc hin hành vi vi phm:
66.565 dng (bang chü': Sáu mtro'i sáu nghIn 11am tram sáii mu'o'i Ham dông).

3
Thi han thirc hin là 15 ngày k tfi ngày ông VU Van Bach nhn dirqc
Quyêt djnh nay.
M9i chi phi t chirc thi hành bin pháp khc phçic h.0 qua ('nu co) do ông
ông VU Vn Bach chi trâ.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lic thi hành k tir ngày k.
Diu 3. Quyt djnh nay dirçc:
1. Gjao cho ông VU Van Bach là Ca nhân vi pham, có ten tai Diu 1 Quyt
djnhnàydchâphành.,
Ong VU Van Bach Co ten tai Diu 1 phâi nghiêm chinh chip hành Quyt
djnh xü pht nay. Nêu qua thi han ma ông VU Van Bach không ti.r nguyen chap
hành thI sê bj cixing chê thi hành theo quy djnh cUa pháp lut.
Tn.r&ng hqp không np tin pht trrc tip cho nguYi Co thm quyn xü pht
vi pham hành chInh theo quy djnh tai Khoãn 2, Diêu 78, Lust Xü 1 vi phm hànhchInh, ông VU Van Bach phâi np tiên tai Kho bac Nhà nuOc tinh Dàk Nông trong
thai han 10 ngày, kê tr ngày nhn duqc Quyét djnh xir pht.
Ong VU Van Bach có quyên khiêu nai hoäc khcn kiên bath chrnh dôi vm
Quyêt djnh nay theo quy djnh cUa pháp lut.
2. Giri cho Kho bac Nhà nuóc tinh Däk Nông d thu tin pht.
3. Giao UBND phung Nghia Trung bàn giao Quyt djnh xü pht vi phm
hành chinh cho ông VU Van Bach theo dung thai gian quy djnh ('có 1p biên bàn
bàn giaq) và giám sat vic chap hành Quyêt djnh cUa ông VU Van Bach.!.
Noinhin,,- Nhts Diêu;
- Phông Tu phap;
- Phông Tài nguyen và Môi tru1ng; If
- Lxu: VT, HS.

U1i RA QUYET imu

PHO CHU TICH UBND THANH PHO
Thch Cãnh T!nh

UY BAN NHAN DAN
PHIXO'NG NGHIA TRUNG
S& ,i

PC-UBND

UBND THI XA GIA NGHIA
PHONG TAt NGUYEN vA MÔt TRUONG

CQNG VAN DEN
sdc4d.!.Ngay. r•'• ... fl

CQNG HOA XA HQL CHU NGHA VIET NAM
Oc 1p-Tir do-H,nh phüc
Nghia Trung, ngày

O

tháng 7 nám 2021

PHIEU CHUYEN
mu gui: Phông Tài nguyen — MÔi truäng thành ph Gia Nghia.

Ngày 5 tháng 7 nàm 2021, UBNDphung Nghia Trung 1p biên bàn vi phim
hành chInh so 34/BB-VPHC, dôi vOi Ong Hoãng Nghia Scm, dja chi thi.thng trü:
TDP 3, phu&ng NghTa Trung, thành phô Gia Nghia, tmnh Däk Nông. Dja chi dat vi
Pham: TDP 3, phithng NghTa Trung, thành phô Gia Nghia.
Dä có bath vi vi phm hành chmnh: Sir diing dt nông nghip không phâi là
dat trông hja, không phãi là dat rtrng phông h, không pbâi là dat thng d.c ding,
không phãi là dat rirng san xuât vào miic dIch khác không dugc CG quan nhà nuc
có thâm quyCn cho phép theo quy djnhtti các diem b và d khoàn 1 Diêu 57 cüa
Lut dat dai. Vi phm Khoãn 3, Diêu 11 Nghj djith 91/2019/ND-CP, ngày
19/11/2019 cüa Chinh phü.
Can cr chüc nãng, nhim vii và thm quyên, UBND phung Nghia Trung
: 2 A.2DVPHC, ngày 5/7/2021 v 1± v'rc
:huyn biên bn vi hir hi ch
dt dai cüa Ong 1-lofing Nghia Son den Phông Tài nguyen — Môi trung thành ph
xem xét tham muu cho Chü tjch UBND thành ph xü 1 theo thm quyn./.
Nuinhân:
- Nhu trên;
- UBND thành ph6 (B/C);
- Dôi QLTTCQDT (theo dOi)
- CT, các PCT UBND phi.r&ng;
- VP HDND-UBND phithng;
- Li.ru VT, DC-XD.
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UY BAN NHAN DAN
PHIYöNG GHIA TRUNG
S.3./BB-VPHC

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Nghra Trung, ngày octháng .. nám 2021

BIEN BAN VI PHAM HANH CH!NH*
V vic vi phtm hành chInh trong lTnh vrc dt dai (2)
Can cu Lut xr 1 vi phm hành chInh ngày 20/6/2012;
Can cü Nghj djnh 81/2013/ND-CP ngày 19/7/20 13 cüa chInh phü quy djnh
chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành 1ut xir 1 vi ph.m hành chInh;
Can cü Nghj djnh s 102/2014/ND-CP ngày 10/11/2014 c1ia chInh phü v
xü phtt vi phm hành chInh trong lTnh v1rc dat dai;
Can c* Nghj dtnh s 97/2017/ND-CP ngày 18/8/2017 cia chinh phü sCra
doi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 81/2013/ND-CP ngày 18/8/2017 cUa
chinh phU, süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 81/2013/ND-CP ngày
19/7/2013 cüa Chinh phü ye xir ph.t vi phm hành chInh trong lTnh vrc dat dai;
Can cir Nghj djnh s 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cUa chInh phü v xü
ph.t vi phm hãnh chinh trong linh virc dat dai;
Horn nay, hiAO gR.... phiit, ngay;C.cJ.?./2021, ti 3 :
Nghia Trung, thành phô Gia Nghia, tinh Dak Nông (4)

th dan ph 1, phung

Chüng tôi gim:
- Ong: Trân Van Hinh, Chirc v11: Cong chirc Dja chInh — Xây dirng phirmg
Ni cong tác: IJBND phung Nghia Trung, thành ph Gia Nghia, tinh Dâk
Nông.
2. Visu phi hçip cüa (:5):
c) H9 va ten: ông VO tá Thành Chirc v1i: Chuyên viên
Co quan: Di di QLTTCQDT thành ph Gia Nghia
Tin hành 1p biên ban vi phm hành chInh dôi v&i <ông (bà)/t
chá'c> có ten sau day:
1. Ho và ten>: Vu Van Bach, Gith tInh: Narn
Ngày, tháng, nàm sinh: 1987 Quc tjch: Vit Nam
Ngh nghip: ngh tix do.
Nai & hin ti t dan ph 1, phtràng Nghia Trung, thành ph Gia Nghia, tinh
DakNông.
S djnji dah cá nhânICMND/H chiêu: 245092093; ngày c.p: 10/9/2015;
noi cap: Dãk NOng.

4

2. Dâ có các hânh vi vi ph.m hành chinh trong 11'nh virc dt dai: Sr dicing
dat nông nghip không phài là dat trông lüa, không phãi là dat rung phông h,
không phãi là dat rirng dc diing, không phãi là dat rung san xuât vào mllc dIch
khác không duçxc ca quan nhà nu6c có thâm quyên cho phép theo quy djnh ti
các diem b và d khoàn 1 Diêu 57 cUa Lut dat dai. Cii the chuyên dat trông cay lâu
nàm sang dâthi iing nghip tai khu virc do thj. Din tIch vi pham 102 m2.
Vj trI vi ph.m dugc giâi hn theo các t9a d VN-2000 (do b&ng may GPS
MAP trong thii tiêt nàng ráo) nhu sau:
(1). XY= 1324934.171,411307.262
(2). XY 1324925.182, 411322.734
(3). XY= 1324930.317, 411325.840
(4). XY= 1324939.359, 411310.276
Vj trI vi phrn ti th dan ph 1, phuông Nghia Trung, thành phô Gia NghTa,
tinh Däk Nông và näm trong ph.m vi thüa dat cUa ông VU Van Bach (chua dugc
cap giây chirng nhn quyên sü diing dat).
Hin trng truâc khi vi phm: dat trông cay lâu näm.
Hin trng trên dt ti thai dim 1p biên bàn vi phtm hành chInh trong linh
vrc dat dai: ông VU Van Bach xây dirng nhà a vOi din tIch 102 m2.
Co kt c.u: rffóngây dá, tu&ng xay gch cao 3,5 m, chua to chat, các phn khác
chua thi cong
Xác djnh giá trj tang vt vi phm hành chInh d lam can cir xác djnh khung
tiên phtt, thâm quyên xr pht: Hành vi vi phm hành chfnh trong linh virc dat dai
nêu trên không thuc truang hçip phãi xác djnh giá trj tang vt vi phm dê lam can
ci.ir xác djnh khung tiên pht, thâm quyên xü pht vi dã duçic quy djnh rO ti khoán
3, diêu 11, Nghj djnh so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa chInh phU.
- Tru&ng hçip ông (bà): VU Van Bach có muc pht ti da là 10.000.000d thi
ông (bà): VU Van Bach không có quyên giãi trinh theo quy djnh ti diêu 61, mat xir
pht vi phm hành chInh näm 2012.
S 1çi bt hçip pháp duçc tInh:

So lqi có
di.rcic do vi
phm

Giá trj cUa din tIch dt vi
Giá trj cUa din tIch dt vi
phi theo loi dtt sau khi
phtm theo loii dat trixOc khi
chuyen mvc dIch sCr diing - chuyên miic dIch sir ding dat
dat (G2)
(Gl).
Tng th?ji gian sà ding dAt theo quy djnh cUa bang giá dAt x
dôi vâi 1oi dat san khi chuyên miic dIch sir dicing dat thuc
ché d sir ding có thai hn sü dung dat lâu dài thI thai gian
thrçic tInh là 70 nàm.

s6
nàm
vi
phm

Din tIch dat vi phm

G1,2 =

S6 lcii có
ducc do vi
phm =

30.600.000d

Giá dt eii th xác dnh bang
x phwmg pháp h so diêu chinh
giá dat

-

4.998.000d
X

70

d
Trong dO:
Giá trcUain tIch d.t vi phm theo 1oti dt sau khi chuyn miic dIch sir
diing dat (G2): 102 m2 x 300.000 d= 30.600.000d.
Giá trj cüa din tIch dt vi phm theo 1oi d.t tmc khi chuyn m.ic dIch sü
diing dat (Gi): 102 rn2 x 49.000d= 4.998.000d
Snämviphtm: b ...ngàyxO,0028

näm.

Tng thM gian sü diing d.t theo quy dnh cUa bang giá dt di vi 1oti d.t
sau khi chuyn mic dich sü diing dat thuc chê d sr dung có thai hn 70 n,m.
Hành vi vi phm hành chInh trong lTnh vrc d.t dai nêu trên duc quy dnh
ti khoãn 3, diêu 11, Nghj dnh so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa chInh phü.
3. Ca nhân/th chirc bj thit hi'° : lthông cO
4. ' kin trInh bay cUa Ca nhân vi phm/di din t chirc vi phrn:
.....
v\L

..........................
1C

9

cx
5. ' kin trInh bay cüa ngui chüng kin (nu co)
6.

kin trinh bay cüa Ca rihânith chirc b thit hti (nu có): không

7. Chiing tôi yêu cu Ca nhânith chirc vi phm ch.m dirt ngay hành vi vi
phtm.
8. Các bin pháp ngän chn và bâo dam xir 1 vi phm hành chInh duçc áp
diing, gm (11).

4

9. Tang 4t, phi.rcmg tin vi phtm hành chInh bj ttm gil, gm:
STT Ten tang 4t, phuong tin Dan vj
S
vi phtm hành chInh
tInh
luçing

ChUng 1oti

Tlnh
trng

Ghi chU

10. Giy phép, chrng chi hành ngh bj tm giU, gm:
STT Ten gi.y phép, chrng chi S
hànhnghe
luçing

Tinh trng

Ghi chü

Biên bàn 1p xong hix) gii.JSphüt, ngày.
gm Q- tä,
ducic 1p thành..2.. bàn có ni dung và giá trj nhi.r nhau; dã d9c lti cho nhU'ng
ngi.r&i CO ten nêu trên cUn nghe, c ng nhn là dUng và cUng k ten duci dày; giao
,
Qccho ông (bà) 3 V Vc
là cá nhan vi phm1di din to
chi'rc vi phm 01 bàn, 01 bàn kru ho sa.
<Tru'ô'ng hqp cá nhãn vi phm/dii din t chuc vi phim không k biên
bàn>
L do ông (bà)'3
to chIrc vi phrn không k biên bãn' 5

/

cá nhân vi phamldai diên

/
/

cA NHAN VI PHAM HOAC DAL DIN
TO CHUC VI PHAM
(K ten, ghi rö ho và ten,)

NGUfl LAP BIEN BAN
(K ten, ghi rö chic vy, hp và ten,)

fi',i' Lç 1 ,/6
DiI DIN CF[INH QUYEN
(Kj ten, ghi rö c/ilcc vy, hQ và tên)

NGUI CHTNG MEN
(Kj ten, ghi rö hQ và ten)

NGUM B! THIET HILI
(K ten, ghi rô hQ và ten)

LIIC LuqNG PHOI H€P
(Kj ten, ghi rö ho,>Yà ten)

UBND THANH PHO GIA NGHTA CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM
PHONG TN&MT
Dc Ip - Tu do - Hnh phuic
St: O/TTr-TNMT

Gia Nghra, ngày 09 tháng nàm 2021

WTRiNH
V vic dé nghj xur phut vi phum hành chInh trong linh vyc dat dai
KInh gi.ri: U ban nhân dn thành ph Gia Nghra.
Can c&LutXlj vipham hành chInh ngày 20 tháng 6 nàm 2012;
Can cii' Nghj djnh sd 81/2013/ND-GP ngày 19 tháng 07 nám 2013 cla CvhInh
phi quy djnh chi tiêt m5t so diéu và bin pháp thi hành Lut xit lj vi phgm hành
chInh,
Can cii' Nghi dinh sO' 97/2O17/ND-CP, ngày 18 tháng 8 nám 2017 cia C'hInh
phi tha dOi, hO sung mç5t so diêu cia Nghj dinh sO 81/2013/ND-C? ngày 19 tháng
07 nám 2013 cza ChInh phz quy djnh chi tiêt mç3t sO a'iéu và bin pháp thi hành
Luát x lb1 vi nham hành chmnh:
Can c;Nghjd/nhs9]/2019/ND-P ngày 19 thángl'1 nám 2019 cia ChI
phz ye thphgt viphçun hành chInh trong linh vicc dat dai;

•4.CJ

4' Au4GU

Can ct Biên ban vi phgm hành chInh trong linh vzc oAt dai s 33/BB- VP
do óng Trán Van Hinh, chic vy: COng chi'c Dja chInh - Xáy dy'ng, don vl cO
HIA taG: UBND phithng Ngh7a Trung 1p vào hOi 10 già 00 phit, ngày 05/7/2021 061
vOl Ong Vi Van Bach tqi To dOn phO 1, phithng Nghiz Trung, thành phO Gia
Nghia, tInh Dak NOng;.
Phông Tài nguyen và Môi tmng kInh d nghj UBND thành ph Gia Nghia ra
quyêt djnh xir pht vi pham hành chInh trong linh virc dat dai dôi vii ông Vu Van
Bach, da chi: To dân..phO 1, phu'n NghTa Trung, thành phô Gia Ngha, tinh Däk
Nông, cii the nhii sau:
1. Hç và ten: Vu Van Bach

Gii tInh: Nam

Sinhngày. ..../...../1987

Qu&tjch:VitNam

Ngh nghip: Ngh tir do
Ncii a hin tti: T dan ph 1, phuang Nghi'a Trung, thành ph Gia Nghia, tinh
Däk Nông
Chrng minh nhân dan s: 245092093, cp ngày 10/9/2015, nai c.p: Cong an
tinh Däk Nông.
2. Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh trong linh vljc dt dai: SCr d1ing
dat nông nghip không phãi là dat trOng luia, khOng phãi là dat rung phông h,
không phâi là dat rmg dc diing, không phãi là dat thng san xuât vào miic dich
khác khOng duc cc quan nhà nuac có thâm quyên cho phép theo quy djnh ti các

2
diem b và d khoán 1 Diêu 57 cüa Lut d.t dai. Cu th chuyn tir dat trng cay lâu
näm sang dat phi nông nghip ti khu virc do th.
- Din tIch vi phm: 102 m2.
- Vj tn vi phim theo các diem t9a d: 01 (XY =1324934.171, 411307.262);
02 (XY =1324925.182, 411322.734); 03 (XY =1324930.317, 411325.840); 04
(XY =1324939.359, 411310.276) thuc To dan phô 1, phuô'ng NghTa Trung, thãnh
phO Gia Nghia, tinh Däk Nông.
- Hin trng tnrOc khi vi phm: dt trng cay lâu nAm.
- Hin trng trên dt tai thai dim 1p biên ban vi phm hành chInh trong linh
v1rc dat dai: ông Vu Van Bach dã tr xây dirng nhà: din tich 102 m2; kêt cãu:
móng xây dá, tu1ng xây gch cao 3,5 met, chira to chat.
- Xác djnh giá trj tang vt vi phm hành chInh d lam can cir xác djnh khung
tiên pht, thâm quyên xü pht: Hành vi vi phm hành chInh trong linh virc dat dai
nëu trên không thuOc trithng hçp phãi xac djnh giá trj tang 4t vi phm dé lam can
ctr xac djnh khung tiên pht, thâm quyén xi pht vi dã di.rgc quy djnh rO tai Khoân
3, Diêu 11, Nghj djnh. 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa ChInh phü
ye ir phit vi phm hành chInh trong linh virc dat dai (pht tiên tr 6.000.000 dông
(bang h: Sáu triu dOng) den 10.000.000 dOng (bãn chü: Mithi triu dông).
(Ghi chü: din tIch vi phrn 102 m2 = 0,0 102 ha < 0,05 ha quy djnh tai Khoãn
Diem a, khoán 2, Diêu 11, Nghj djnh 91/20191ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019
ciia ChInh phü có müc phit pht tiên ti'.r 3.000.000 dông den 5.000.000dông nhisng
khoãn 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/201?/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa
ChInhphü quy djnh miirc pht gap 02 lan so vfri müc pht quy djnh tai khoân 2 cho
nén dôi vâi hành vi quy djnh t.i Khoãn 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP
ngày 19 tháng ii nãrn 2019 cüa ChInh phü cO mác pht tiên t& 6.000.000 dOng
(bang chü: Sáu triu dông) den 10.000.000 dông (bang chi: Mithi triu dong).
3. Hành vi vi pham hành chinh tnong Iinh vrc dt dai nêu trên duc quy djnh
tui Khoãn 3, Dieu 11, Nghj djnh 91/20191ND-CP ngáy 19 tháng 11 nãm 2019 cüa
ChInh phü.
4. Các tInh tit tang nng, giâm nhç (nu có): KhOng.
5. Bj ap diing hInh thüc xir pht, bin pháp khäc phiic hu qua nhu sau:
a. 1-{Inh thüc xCr phtt hành chinh: Phat tin vci mirc pht nhtr sau:
- S6 tin pht: 8.000.000 dng (Bng chil: Tam triu ding chn).
b. HInh thirc xir pht b sung: khOng.
c) Các bin pháp khc phiic hu qua theo quy djnh tai Khoãn 4, Diü 11, Nghj
djnh sO 91/2019/ND-CP, ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa ChInh phü:
- Buc ông Vu Van Bach khoi phiic Ii tInh trng ban du cüa dt truOc khi vi
phm: Buc di di hoc phá bO nhà dirng trái phép vâi din tich 102 m2; kêt câu:
móng xay dá, tirông xây gch cao 3,5 met, chi.ra tO chat.
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- Buc np 'ai s lçii bt hqp pháp. có dircic do thirc hin hành vi vi pham: xác
djnh theo quy djnh tai Khoãn 1, Diêu 7, Nghj djnh so 91/2019/ND-CP ngày 19
tháng 11 näm 2019 cüa ChInh phü theo cong thüc sau:
Giá tn cüa diên tIch dt vi
phmtheo 1oii dat san khi
chuyên milc dIch sir diing
dat (G2)

Giá tn cüa diên tIch dt vi
phm theo 1°ai dat tnrc
So nàm
x
khi chuyên miic dIch sir
vi phm
dçtng dat (Gi)

So lcii Co
duorc do =
Tng th?LYi gian s1r diing dt theoquy djnh cOa bang giá dt
viphrn
dôi vOi loai dat san khi chuyên mic dIch sir d%ing dat thuc
ché do sir dirng có thi htn; trumg hp thai han sir diing
dat lâu dài thI thi gian duc tinh là 70 näm

G (1 ,2) = Dien tich dat vi pham x

Giá dat cu th xác dinh bng phizang
•
..
phap hç so then chinh gia dat

66.565 dông (bang chfr: Sáu mtroi sáu nghln nãm tram sáu muro'i nãm
ding)
Trong do:
+ Giá trj cüa din tIch d.t vi pham theo loai d.t sau khi chuyn miic dIch sir
diing dat (G2): 102 m2 x 300.000 dông = 30.600.000 dông.
+ Giá trj cüa din tich dt vi pham theo loai dt tntrOc khi chuyên mic dIch siirN
ditng ctât (Gi): 102 m2 x 49.000 dOng = 4.998.000 dông.
+ S näm vi phm: .65 ngày x 0,0028 = 0,182 11am.
+ Tng thôi gian si:r dirng dt theo quy djnh cOa bang giá dat dOi vi loai dat
sau khi chuyên miic dIch sü diing dat thuc chêd sr ding có thai han: 70 11am.
Thai han thirc hin là 15 ngày k tir ngày ông Vu Van Bach nhn duc Quêt
djnh nay.
M9i chi phi t chirc thi hành bin pháp khtc phic hu qua ('né"u co) do ông
ông Vu Van Bach chi trà.
6. V thii han ra quyt djnh xir phat vi phm hành chInh:

- Ngày 05/7/202 1, ông Trân Van Hinh, chüc vit: COng chirc Dja chInh - Xây
drng, don vj cong tác: UBND phuông Nghia Trung phát hin và 1p Biên bàn vi
phm hành chInh trong linh virc dat dai sO 33/BB-VPHC tai To dan phô 1, phuO'ng
Nghia Trung, thành phO Gia NghIa, tinh Däk NOng dOi vâi ông Vu Van Bach ye
hành vi vi pham hành chjnh nêu trên.
Nhu vy, thi gian tü lüc 1p Biên bàn vi phtm hành chInh trong linh virc dt
dai den thi gian trInh Chü tjch UBND thành phO ban hành Quyêt djnh xir phat vi
pham hành chInh là ngày 2 trong thi han 7 ngày. DOi chiêu vOi quy djnh tai
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Khoân 1, Diu 66, Lut Xr 1 vi phtm hành chInh ngày 20/6/2012 thI hành vi vi
phm cüa ông Vu Van Bach con trong thai hn ra quyêt djnh xt pht vi phtm hành
chinh trong linh vrc dat.
7. V thai hiu x1r 1 vi phm hành chInh trong linh virc dt dai: Theo Biên
ban vi phm hành chInh trong 1mb virc dat dai so 33/BB-VPHC ngày 05/7/202 1 do
ông Trân Van Hinh, chirc vi: COng chtrc Dja chInh - Xãy drng, dan vj cong tác:
UBND phng Nghia Trung 1p thI ngày 05/7/2021 UBND phng Nghia Trung
phát hin hành vi vi phm cüa ông Vu Van Bach. Thai diôm phOng Tài nguyen và
Môi tnrng thành phO trInh Chü tjch UND thành phô ban hành Quyêt djnh xü
pht vi phm hành chInh trong linh virc dat dai dôi véii ông Vu Van Bach là ngày
07/7/2021. DOi chiêu vOi quy djnh ti Khoàn 1, Diêu 6, Lut Xi:r 1 vi phm hành
chInh ngày 20/6/20 12 thl hành vi vi phm cüa ông VU Van Bach cOn trong thai
hiu xi:r 1 vi phm hành chInh.
8. V thm quyn th pht vi phm hành chInh: Theo quy djnh t?i Khoãn2,
Diêu 38, Nghi dinh so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü thl thâm
quyên xü pht vi phm hành chinh trong linh v1rc dat dai dôi vâi ông Vu V.n Bach
thuc thâm quyên cUa Chü tjch UBND thành phô Gia Nghia.
Ngày 01/312021, ChU tjch UBND thành ph Gia Nghia 1n.hành Quyt djnh
so 141/QD-GQXP ye vic giao quyên xCr pht vi phm hành chinh trong linh virc

dat dai cho ông Thach Cánh Tjnh, Phó Chü tjch UBND thành phô Gia NghTa.
Nhi.r vy, xir phat vi pham hành chInh trong linh virc dt dai di vâi ông Vu
Van Bach thuôc thâm quyên cUa ông Thach Cãnh Tjnh, Phó ChO tjch UBND thành
phô Gia NghTa.
Gui kern theo:
- Biên ban vi pham hành chInh trong linh vrc dá't dai so' 33/BB- VPHC do ông
Trán Van Hinh, ch&c vy. Cong chá'c Dja chInh - Xáy d4rng, dan vj cOng tác:
UBND phzthng Nghia Trung 4p vào hOi 10 gi& 00 phit, ngày 05/7/2021 dOi vó'i
Ong Vu Van Bach tgi TO ddphO 1, phir&ng Ngh7a Trung, thành phO Gia Nghia,
tin/i Dák Nóng;
- D,c tháo Quyê't djnh thphat vi phgm hânh chInh trong linh virc dá't dai di
vó'i óng V12 Van Bach.
PhOng Tãi nguyen và MOi tru&ng thành ph kInh d nghj Uy ban nhân dan
thành phô Gia Nghia xem xét, quyêt djnh./.
Noi nhân:
-Nhirtrên;
- Ltru: VT (hôa).

KT. TRU'1NG PHONG
IfONG PHONG

UBND THANH PHO GIA NGHTA

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM

PHONG TIJ PHAP

Dôc 1p - Ti, do - Hanh phüc

S& 241iTP

Gia Nghia, ngày 9 thong 7 ndm 2021

V/v gop dir thão Quy& dnh xii
phat vi phm hành chInh trong linh
vrc dat dai dôi vói ông Nguyen Vu
BuO'ng, ông VO Van Bach vã ông
Hoàng Nghia San

Kmnh gui: Phông Tài nguyen và Môi truô'ng thành phô.
Ngày 08/7/2021, phông Tu' pháp nhtn duçxc Cong van so 439/TNMT ngày
07/7/2021 cüa phông Tài nguyen và Môi trithng thành phô, ye vic cho kiên ho
so xii 1 vi pham hành chinh.
PhOng Tu pháp thânh phô có kiên nhii sau:
Can cir Thông tu' so 07/2020/TT-BTP ngày 2 1/12/2020 cüa B Tu pháp
hiióng dan chirc nãng, nhirn vi và quyên han cüa phông Tu pháp thuc UBND
cap huyn thI phông Tis pháp chi thirc hin vic thâm djnh van bàn quy pham
pháp 1ut cüa HDND - UBND theo quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy
phrn pháp 1ut và các van bàn hrnrng dan thi hành; Thtrc hin kiêrn tra tInh pháp
1 ho so dê nghj áp dtng các bin pháp xir 1r hành chinh dua vào trueing giáo
duO'ng, dua vào ca s giáo diic bat buc vâ dua vào Ca s cai nghin bat buc
theo quy djnh cüa. pháp 1utt. Vi 4y, phông Tii pháp chi tham gia gop kiên khi
Co quan, don vj gui ho so den (khóng chjii trách nhiin ye pháp 1i vi pliông Tài
nguyen và Mói trir&ng là co quaii chuyén mon thain miru và chju trách nhim
trtcO'c UBND thành phO trong linh vyc ctát ctai).
Theo do, v dr thão Quyt djnh xr pht vi pham hành chInh trong linh virc
dat dai dôi vi ông Nguyen Vu Biiô'ng, ông Vu Van Bach và ông Hoàng Nghia
Son do phOng Tài nguyen và Môi tnrng thành phô gUi den dê cho ' kiên thI sau
khi nghiên ciru phông Tu pháp gop kiên nhu sau:
1. Ye Biên bàn vi phim hành chInh trong linh vijc dt dai
- So vri rnu Biên bàn so 01 Ban hành kern theo Ngh djnh s
97/2017/ND-CP ngày 18/8/2017 cüa ChInh phU thi các Biên bàn vi pharn hành
chinh trong iinh vrc dat dai 1p ngày 02/7/2021 và Ip ngày 05/7/2021 dã ghi
them các van bàn pháp 1utt vào phân can cü dê 1p bien bàn, trong dO có ghi
them van bàn dã hêt hiu 1rc thi hành nhu: Nghj djnh 102/2014iD-CP ngày
10/11/2014 cüa ChInh phü xr phat vi pham hành chInh trong linh virc dat dai.
Bien bàn con thiêumiic 12 theo rnu Bien bàn s6 01 Ban hành kern theo Nghj
djnh so 97/2017/ND-CP ngãy 18/8/2017 cüa ChInh phü.
- Bien bàn vi pham hành chInh trong linh vçrc dat dai so 34/BB-VPHC do
ông Trtn Van Hinh cong chuc dja chInh - xây dung phuOng Nghia Trung 1p
ngày 05/7/2021, trong do dã xác djnh phân din tIch dat ma ông Hoàng Nghia
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Scm dã vi phm hành chInh là 260 m2. Dã vi phm khoãn 3 Diu 11 Nghj dnh
91/20191ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phü. Nhung tai Quyêt djnh dr thâo
xü pht vi phm hành chinh dôi vâi ông Hoàng Nghia Sm'i, phông Tài nguyen
va Môi trixing tham muu áp dung theo diem a khoãn 2 Diêu 11 Ngh djnh
91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa Chmnh phü là không dáng quy djnh.
2. Dir thão Quyt dlnh xir ph3t vi phim hành chInh
Tidim c khoân 5 Diu 1 dix thão Quy& dnh: D ngh ghi them 'M9i
chi phi to cht-c thi hành bin pháp khác phyc hu qua do cá nhâ n/tO chi?c vi
phgrn có ten tgi Diêu nay chi trá ".
3. Thô'i gian gop
VI thii gian ra quyt djnh xü pht vi phm hành chInh ngAn, gAp, nhiki
ho so cUa các don vj g1r1 den, do do phOng Tu pháp không kjp thii gian dê gop r
và dam bâo chat luvng. Dé nghj phOng Tài nguyen và Môi trtthng can chU dng
nghiên ciru k và tham muu dung theo quy djnh cüa pháp h4t.
Trén day là Cong van gop r dir thâo Quyt djnh xu pht vi phm hành
chInh trong linh vrc dat dai dôi vOl ông Nguyn Vu Bu&ng, Ong Vu Van Bach
và ông Hoàng Nghia Son cüa phOng Tu pháp thành phô./.
Noi nhân:

TRIXNG PHONG

-Nhtrtrên;
-Ltru:VT.

Pham Th Cirorng

