UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHiA

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

SjQ/QD-XPVPHC

Gia NghTa, ngàyQ tháng 1- nám 2021

QUIET D!NH
Xü' ph.it vi phm hành chinh trong linh we dt dai
Can ci Diu 57, Diu 68, Luát Xzr lj vi pham hành chinh ngày 20 tháng 6
nám 2012,
Can thNghj djnh sd 81/2013/ND-CT ngày 19 tháng 07 nám 2013 cüa C'hInh
phñ quy djnh chi tiêt môt so diéu và biçn pháp thi hành Luçt Xü' lj vi phgm hành
chInh;
Can c& Nghj djnh sd 97/201 7/ND-C'P, ngày 18 tháng 8 näm 2017 cia ChInh
phi tha dOi, bO sung môt sO diêu cza Nghj djnh sO 81/2013/ND-GP ngày 19
thang 07 nám 2013 cua Chinh phu quy thnh chi tiêt môt sO dzêu va bién phap thf' ',,..
hanh Luát Xw ly vi pham hanh chinh,
Can c&Nghj djnh sd 91/2019/ND-CT ngày 19 tháng 11 nàm 2019 cla
phá ye xirphgt vi phgm hành chinh trong ffnh vic dat dai,
Can th Quylt djnh sd 141/QD-GQXP, ngày0l tháng 3 nàm 2021 cia Chü
tjch UBND thành phO Gia Nghia ye vic giáo quyên xzphgtviphgm hành chInh,
Can c& Biên ban vi phc?m hành chInh trong linh virc da't dai sO' 34/BB- VPHC
do ông Trán Van Hinh, chik vy. Cong ch&c Dja chInh - Xây dung, don vj cOng
tác: UBND phtrO'ng Nghia Trung 1p vào hOi 14 già 10 phit, ngày 05/7/202? dôi
vó'i ông Hoàng Nghia Scm tgi TO dan phô 3, phw&ng Nghia Trung, thành phô Gia
Nghta, tinh DákNOng,
Theo d nghj cüa phông Tài nguyen và MOi tric&ng thành phd tgi To' trInh sd
CQ.. ./TTr-TNMT, ngày P./. ?[./2021
Tôi: Thch Cãnh Tjnh.
Chüc v1j: Phó Chü tjch UBND thành ph Gia Nghia.
QUYET IMNH:
Diu 1. Xtr phat vi phm hành chInh di v&i ông (bà) có ten sau day:
1. Ho và ten: Hoàng Nghia Sn

Giâi tInh: Nam

Sinh ngày: 16/6/1967

Qu& tjch: Vit Nam

Ngh& nghip: lam nông
Noi a hin t?i: To dan ph 3, phuing Nghia Trung, thành ph Gia NghTa,
tinh Däk Nông

2
Chrng minh nhân dan se,: 245038745, cp ngày 26/5/2020, nai cp: Cong an
tinh Däk Nông.
2. Dã thrc hin hành vi vi phm hành chInh trong linh virc dt dai: Sir dung
dat nông nghip không phâi là dat trông lüa, không phãi là dat rung phông h,
không phái là dat rung dc ding, không phãi là dat rrng san xuât vào miic dIch
khac không di.rqc ca quan nhà nithc có thâm quyên cho phép theo quy djnh tai các
diem b và d khoân 1 Diêu 57 cüa Lut dat dai. Cu the chuyên tü dat trông cay lâu
näm sang dat phi nông nghip ti khu vrc do thj.
- Din tIch vi phm: 260 m2.
- Vj trI vi phtm theo các dim tQa d: 01 (XY =1326437.748, 412716.8 18);
02 (XY = 1326463.707, 412711.290); 03 (XY = 1326463.628, 412707.791); 04
(XY = 1326438.168, 412702.712); 05 (XY = 1326433.200, 412707.354) thuc
To dan phô 3, phu?mg Nghia Trung, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông.
- Hin trng truàc khi vi phm: dAt trng cay lâu nAm.
- Hin trng trên dAt tii thñ dim 1p biên bàn vi phm hành chInh trong 11th
vijc dat dai: ông Hoàng Nghia Son dã t1r xây d%ing.nhà trái phép trên dat nông
nghip: din tIch 260 m2; kêt câu: móng xây dá, vách tOn, khung ctt sat.
- Xác djnh giá trj tang 4t vi phm hành chinh d lam can c1r xác djnh khung
tiên pht, thâm quyên xr ph.t: Hành vi vi phm hành chinh trong linh vrc dat dai
nêu trén không thuc truông hçip phâi xac djnh giá trj tang vt vi phm dé lam can
cir xác djnh khung tiên pht, thâm quyên x1r pht vI dã di.rçic quy djnh rO tui
Khoân 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cüa
ChInh phü ye xir phit vi phm hành chInh trong llnh vrc dat dai.
3. Hành vi vi phtm hành chinh trong 11th vrc dAt dai nêu trên &rcIc quy djnh
ti Khoàn 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cña
ChInh phil.
4. Các tInh tit tang n.ng, giâm nhç (nu có): Không.
5. Bj áp diing hInh thuc xr pht, bin pháp khc phic hu qua nhu sau:
a. HInh thuc xr pht hành chInh: Phtt tin vói müc ph.t nhi.r sau:
- S tin phtt: 13.000.000 dng (Bang chü': Mtrôi ba triu ding chn).
b. HInh thüc xü pht b sung: không.
c) Các bin pháp khc phiic hu qua theo quy djnh ti Khoãn 4, Diu 11,
Nghj djnh so 91/2019/ND-CP, ngày 19 tháng 11 nãm 2019 cUa ChInh phü:
- Buc ông Hoàng Nghla Son khôi phiic 1i tInh trng ban dAu cüa dAt trirOc
khi vi phm: Buc di diii hoc phá bO nhà ding trái phép vài din tIch 260 m2; kêt
câu: móng xay dá, vách tOn, khung cOt sat.
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- Buc np li s igi bt hçip pháp Co duçic do thrc hin hành vi vi phm:
940.576 ding (bang chu': Chin tram bn miroi nghIn nãm tram bay muol sáu
ding).
Thai h?n thirc hin là 15 ngày k tir ngày ông bang Nghia Son nhn duc
Quyét djnh nay.
Mci chi phi t chüc thi hành bin pháp khc phiic hu qua (nIu co) do ông
ông Hoàng Nghia Son chi trã.
Diu 2. Quyt djnh nay có'hiu lirc thi hành ké tr ngày ks'.
Dieu 3. Quyet dnh nay duçic:
1. Giao cho ông Hoàng Nghia Son là cá nhân vi phm có ten ti Diu 1
Quyêt djnh nay dê chap hành.
Ong Hoàng Nghia Son Co ten tai Diu 1 phãi nghiêm chinh ch.p hành Quyt
djnh xCr pht nay. Nêu qua thii htn ma ông Hoàng NghTa Son không tier nguyen
chap hành thI sê bj curing chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lut.
Tru?mg hcrp không np tin pht trrc tip cho ngu&i có thim quyn xü pha
vi phm hành chInh theo quy djnh tai Khoãn 2, Diêu 78, Lut XCr l vi phm hành
çhInh, ông Hoàng Nghia Son phâi np tiên tai Kho bc Nhà nuóc tinh Dàk Nôn'
trong thyi hn 10 ngày, kê t1r ngày nhn dixqc Quyêt djnh xir pht.
Ong Hoàng Nghia Son có quyn khiu nai hoc khâi kin hành chInh d6i
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lust.
2. Giri cho Kho bc Nhà nuic tinh Däk Nông d thu tin pht.
3. Giao UBND phtrng Nghia Trung bàn giao Quyt djnh xü pht vi phm
hành chInh cho ông Hoàng Nghia Son theo dung thii gian quy djnh (co 1p biên
ban bàn giao) và giám sat vic chap hành Quyêt djnh cüa ông Hoàng Nghia Son.!.
Not nhçln: /
-Nhi.rDiêu3;
- PhOng Ti.r phap;
- Phông Tài nguyen và Môi trix?mg;
-Lixu:VT,HS.

PHO CHU T!CH UBND THANH PHO
Thch Cãnh T1nh

S

UY BAN NHAN DAN
PHUNG NGHA TRUNG
S& A/PC-UBND

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p-Tij do-Hinh phuic

Nghia Trung, ngày O tháng 7 nàrn 2021
PHIEU CHUYEN

CONG

.NgaY

nh gUi: Phông Tài nguyen — Môi trl.r&ng thành ph Gia NghTa.

Ngày 2 tháng 7 nàrn 2021, UBND phng Nghia Trung 1p biên bàn vi phm
hành chInh so 33/BB-VPHC, dôi vi Ong Vu Van Bach, dja chi: to dan phô 1,
phuô'ng Nghi'a Trung, thành phO Gia Nghia, tinh Dàk Nông. Da chi dat vi Phm:
tO dan phô 1, phi.rô'ng Nghia Trung, thành phô Gia Nghia.
Dâ có hành vi vi phm hành chInh: SU diing dt nông nghip lthông phài là
dat trông lUa, không phãi là dat thng phông h, không phái là dat rUng dc diing,
không phãi là dat rmg san xuât vào miic dIch khác khOng dupc ca quan nhà nirc
có thâm quyên cho phép theo quy djnhti các diem b và d khoãn 1 Diêu 57 cUa
Lust dat dai. Vi phrn Khoàn 3, Diêu 11 Nghj djnh 91/2019/ND-CP, ngày
19/11/2019 cUa ChInh phi.
Can cit chirc näng, nhim vi vã thm quyn, UBND phuUng Nghia Trung
chuyn biên bàn vi phm hành chInh s 33/BB-VPHC, ngày 3/7/202 1 v linh virc
dt dai cita Ong Vu Van Bach dn Phông Tài nguyen — Môi trtthng thành ph xem
xét tham muu cho Chü tjch UBND thành ph xir 1 theo thrn quyn./.
Noi nhân:
- Nhii trên;
- UBND thành ph (B/C).
- Di QLTTCQDT (theo d3i)
- CT, PCT UBND pliii&ng;
- VP HDND-UBND phLrô'ng;
- Luu VT, DC-XD.

KT. CHU TICH
HO CHU TICH

Vö Hoài Phil

•

•'
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UY BAN NHAN DAN
PHU'ONG NGH!A TRUNG
S:/BB-VPHC

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Doe Ip Tir do Hanh phñc
-

-

Nghia Trung, ngày ô c tháng

..

nãm 2021

BIEN BAN VI PHAM HANH CH!NH*
V vic vi phm hành chInh trong linh vpc dt dai (2)
Can cu Lut xu 1' vi phm hành chInh ngày 20/6/20 12;
Can cü Nghj djnh 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa chInh phi:i quy djnh
chi ti& mt so diêu và bin pháp thi hành 1ut xü 1 vi phm hành chInh;
Can cr Nghj djnh s 102/2014/ND-CP ngày 10/11/2014 cüa chInh phü v
xü pht vi phm hành chInh trong lTnh virc dat dai;
Can ci.'r Nghj djnh s 97/201 7/ND-CP ngày 18/8/2017 cüa chInh phü sra
dôi, b sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 81/2013/ND-CP ngày 18/8/2017 cüa
chInh phü, sira dOi, bO sung mt so diéu cüa Nghj djnh so 81/2013/ND-CP ngày
19/7/2013 cia ChInh phü ye xi~ pht vi phtm hành chInh trong linh vrc dat dai;
CAn c1r Nghj djnh s 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cUa chInh phü v xü
pht vi phtm hAnh chInh trong linh vrc dat dai;
Horn nay, 1ai4- gi?iLc)phüt, ngàyc?./.dJ2021, ti(:3): t dan ph 3, phuäng
Nghia Trung, thAnh phô Gia Nghia, tinh DAk Nông (4)
Chñng tôi gm:
-

Ong: Trn VAn Hinh, Chtirc v1: Cong chüc Dja chInh

-

Xây dirng phixà'ng

Ncii cong tác: UBND phu&ng Nghia Trung, thành ph Gia Nghla, tinh Dâk
Nông.
2. Vâi s1i, phi hcrp cüa
c) HQ và ten: ông Vô tá Thành Chirc vii: Chuyên viên
Co quan: Di di QLTTCQDT thành ph Gia Nghia
Tiên hãnh 1p biên ban vi phim hành chInh dôi voi <ông (bà)/t
chá'c> có ten sau day:

1. Hç.và ten>: Hoàng Nghia Son, Giâi tInh: Nam
Ngày, tháng, nAm sinh: 16/6/1967 Quc tjch: Vit Narn
Ngh nghip:

,&.ti.

. .
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Ncii hin ti to dan ph 3, phung NghTa Trung, thành ph Gia Nghia, tinh
DAk Nông
S djnh danh cá nhân1CMNID/H chiu: 245038745; ngAy cp: 26/5/2020;
no'i cap: DAk Nông.

2. D có các hành vi vi phm hành chInh trong lTnh cdt dai: Sr diving
dat nông nghip không phãi là dat trông lüa, thông phãi là dat rfrng phông h,
không phâi là dat rfrng dc dimg, thông phãi là dat thng san xuât vào mlic dIch
khác không ducic c quan nhà nuâc có thâm quyên cho phép theo quy djnh ti
các diem b ya d khoàn 1 Diêu 57 cüa Lut dat dai. Cu the chuyên dat trông cay lâu
näm sang dat phi nông nghip tai thu viic do thj. Din tIch vi phm 260 m2.
Vj tn vi phtm duçic giâi hn theo các t9a d VN-2000 (do bang may GPS
MAP trong thii tiêt näng ráo) thu sau:
(1). XY= 1326437.748, 412716.818
(2). XY= 1326463.707, 412711.290
(3). XY= 1326463.628, 4 12707.791
(4). XY= 1326438.168, 412702.712
(5). XY 1326433.200, 4 12707.354
Vj trI vi phm tti to dan phô 3, phirông Nghia Trung, thành pM Gia Nghra,
tinh Däk Nông (giáp dung YBih Alêô) và nArn trong phm vi thtra dat cUa ông
Hoàng NghTa San thuc thi:ra dat sô.'t bàn dO so.. .Q.6..
Hin trng trixâc khi vi phm: dat trông cay lâu näm.
Hin trng tren dt ti th?ñ dim l.p biên ban vi phm hành chInh trong huh
vrc dat dai: ông (bà): Hoàng Nghia San xy drng nhà & vâi din tIch 260 m2.
Cóktcu: ...
..
....&.
Xác djnh giá trj tang vt vi phm hành chInh d lam can cir xãc djnh khung
tiên pht, thâm quyên xir pht: Hành vi vi phm hành chfnh trong lTnh vrc dat dai
nêu trên thông thuc trix?mg hcip phâi xác djnh giá trj tang 4t vi phtm dê lam can
cü xác djnh khung tiên phat, thâm quyên xir pht vi dA ducyc quy djnh rO tai khoãn
3, diêu 11, Nghj djnh so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa chfnh phü.
- Trt.r&ng hcip ông (bà): (bà): Hoàng Nghia Scm có mirc ph.t t& da là
10.000.000d thI ông (bà): (bà): Hoàng NghTa San thông có quyên giãi trinh theo
quy djnh tai diêu 61, 1ut xü pht vi phun hành chIth näm 2012.
S 19i bt hçip pháp dtrçc tinh:

So 1ci có
du'oc do vi
phrn

Giá trj cüa diên tIch dt vi
Giá tn cüa diên tIch dt vi
phm theo loi dat sau khi - phm theo loai dat trtr6c khi
chuyên miic dich si'r dirng
chuyên mic dich si'r ding dat
dat (G2)
(Gi).

S,
nãrn
x
vi
Tong thii gian sCr diing dat theo quy djnh cUa bang giá dat
phm
dôi vói loi dat sau khi chuyên mic dIch st'r ding dat thuc
chê do sl'r d%ing CO thai h.n sr dting dat lâu dài thI thai gian
diiçc tInh là 70 näm.

G 1,2 =

Din tIch dat vi phm

S1cxicó
&rçc do vi
phm

351.520.000d

Giá dt cii th xác djnh bang
x phi.rang pháp h so diêu chinh
giá dat

-

15.600.000d
x

70

Trong do:
Giá trj cüa din tIch dt vi phm theo 1oi dt sau khi chuyn mi1c dIch sü
diing dat (G2): 260 m2 x 1.352.000 d= 351.520.000d.
Giá trj cüa din tIch dt vi phm theo loai Mt triiác khi chuyn miic dIch sü
dicing dat (Gi): 260 m2 x 60.000d = 15.600.000d
S nämviphm: ..?......ngàyx 0,0028 = ....O.,J31i.

näm.

Tng thii gian sü diing Mt theo quy djnh cüa bang giá Mt d& vâi l°ai Mt
sau khi chuyên miic ctIch sü diing dat thuc chê d s1r diing CO thai hn 70 näm.
Hành vi vi phm hành chInh trong lTnh vrc Mt dai nêu trên dugc quy djnh
ti khoãn 3, diêu 11, Nghj djnh so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa chinh phü.
3. Ca nhân1t chirc bj thit hi'° : không có
4.

kin trInh bay cOa cá nhân vi phm/di din t chüc vi phm:

5. ' kin trInh bay cüa 'nguYi chüng kin (nu co)
6. ' kin trInh bay cüa Ca nhân1t chüc bj thit hi (nu cO): không
7. Chüng tôi yêu cu Ca nhãnith chirc vi phm ch.m dth ngay hành vi vi
phm.
8. Các bin pháp ngän chn và bâo dam xü 1 vi ph.m hành chInh dugc ap
ding, grn "•

9. Tang vet, phuang tin vi phm hành chInh bj tam giU, gm:
S
SIT Ten tang vet, phuang tin Dan vj
tinh
luqng
vi phm hành chinh

Chüng loai

TInh
trng

Ghi chü

10. Giy phép, chüng chi hành ngh bj tam giü, gm:
Tinh trng

SIT Ten giy phép, chimg chi S
lucing
hành nghê
&

Ghi chü
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Biên bàn 1p xong hijc giO phüt, ngay. L/.../.224 gm...2... t,
dugc 1p thành.. 2
bàn có ni dung và giá tn, nhu nhau; d d9c iai cho nhüng
nguii có ten nêu trên cüng nghe, cong nhn là dUng và cUng k ten duâi day; giao
cho ông (bà)'3 .
là Ca nhân vi phtm!di din to
chiTrc vi phim 01 bàn, 01 8ãn lu ho sa.
<Tru'ông h9p Ca nhân vi phm/dii din t ch(rc vi phim không k biên
bàn>

L do ông (bà)'3
t chrc vi phm không k biên bàn 5

CA NHAN VI PHAM HOiC DA! DIN
TO CHUC VI PHAM

Ca nhân vi phmIdi din

NGIIOI LAP BIEN BAN
(Kj ten, ghi r5 chzc vu, ho và tên)

ten, ghi rô hQ, và ten)

:tc/c:v
DAI DIIN CH!NH QUYEN
(Kj ten, ghi rô chzc vy, hQ và tên)

NCUOI B! THIIT H41
(Kj ten, ghi rô ho và ten,)

NGU'OI CH(fNG KIEN
(K ten, ghi rö ho và ten,)

LVC LIJ'NG PHOI HiP
(K ten, ghi rô hQ và ten)

UBND THANH PHO GIA NGH!A CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
PHONG TN&MT
Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc
So:

/TTr-TNMT

Gia Nghia, ngày 05 tháng näm 2021

TO TRINH
V vic dê ngh xu pht vi phm hành chInh trong 1mb vic dt dai
KInh gi:ri: U ban nhân dan thành ph Gia Ngha.
Can cLuçtXtlj viphgm hành chInh ngày 20 tháng 6 nám 2012;
C'án c& Nghj djnh so' 81/2013/ND-CT ngây 19 tháng 07 nám 2013 cza
Chinh phi quy atjnh chi tiêt mç5t so diêu và bin pháp thi hành Lut xi'r l vi
phgm hành chInh,
Can ciNghj dinh sO' 97/2017/ND-CT, ngày 18 tháng 8 nãm 2017 cáa
Chinh pht tha dOi, bO sung m5t sO diêu cia Nghj djnli sO 81/2013/ND-CT ngày
19 tháng 07 nám 2013 cza Chinh phi qu'y djnh chi tiêt mç3t sO diêu vâ bin pháp
thi /thnh Luçt xt lj viphqm hành chInh;
Can cz Nghj djnh sO' 91/2019/NIJ.CP ngày 19 tháng 11 nám 2019 cia
ChInh phü ye xii' phgt vi phgm hành chInh trong linh vic dat dai;
Can cii' Biên ban vi phgm hành chInh trong linh vtrc dO't dai sO' 34/BBVPHC do Ong Trán Van Hinh, chiic vy. Cong chii'c Dja chInh - Xáy dy'ng, dan vj
cOng tác: UBND phu'àng Nghia Trung 1p vào hOi 14 giO' 10 phiit, ngày
05/7/2021 dOi vO'i Ong Hoàng Nghia Son tgi TO dan phO 3, phu'àng Ngha Trung,
thành phO Gia Nghia, tinh Däk NOng,
Phông Tài nguyen và Môi tnthng kInh d nghj UBND thành ph Gia Nghia
ra quyt djnh xir pht vi phrn hành chInh trong 1mb vrc dat dai dôi vi ông
Hoàng Nghia Son, dja chi: To dan phô 3, phuing Nghia Trung, thành phô Gia
Ngha, tinh Däk Nông, the nhr sau:
Giói tInh: Nam
1. Ho và ten: Hoàng Nghia San
Qu& tjch: Vit Narn
Sinh ngày: 16/6/1967
Ngh nghip: lam nông
Noi i hin tti: T dan ph6 3, phiRng Nghia Trung, thành ph Gia Nghma,
tinh Däk Nông
Chirng minh nhân dan S 245038745, cap ngày 26/5/2020, nai cp: Cong
an tinh Däk Nông.
2. Dà thirc hin hành vi vi phrn hành chInh trong linh v%rc dt dai: Sü dung
ctt nông nghip không phãi là dat trông lüa, khOng phâi là dat r11ng phèng h,
không phãi là dt rmg dc dung, không phái là dat rtrng san xuât vào milc dich
khác khOng thrçc co quan nhà nuOc Co thâm quyên cho phép theo quy djnh ti
các dim b và d khoân 1 Diêu 57 cüa Lutt dat dai. Cii the chuyên tü dat trOng
cay lâu näm sang dAt phi nông nghip ti khu VlTC do thj.
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- Din tIch vi phm: 260 m2.
- Vj trI vi phm theo các dim toa do: 01 (XY =1326437.748, 412716.8 18);
02 (XY = 1326463.707, 412711.290); 03 (XY = 1326463.628, 412707.791); 04
(XY = 1326438.168, 4 12702.712); 05 (XY =1326433.200, 412707.354) thuOc
To dan phO 3, phi.thng Nghia Trung, thành phô Gia Nghia, tinh Däk Nông.
- Hin trng trw5c khi vi phm: dt trng cay lâu nàm.
- Hin trng trên dt ti thii dim 1p biên ban vi phm hành chInh trong
linh virc dat ai: ông Hoàng Nghia Sn dã tir xây dirng nlià trái phép trén dat
nông nghip: din tIch 260 m2; kêt câu: móng xây dá, vách tôu, khung ct sat.
- Xác djnh giá trj tang vt vi phm hành chInh d lam can cü xác djnh
khung tiên pht, thâm quyén xü pht: Hành vi vi phm hành chInh trong. lTnh
vrc dâtdai nêu trén không thuc tru?ng hçip phãi xác djnh giá trj tang vt vi
phtrn cté lam can cir xác djnh khung tiên phat, thâm quyên xir pht vi dã di.rcic
quy djnh rô ti Khoán 3, Diêu 11, Nghj djnh 91 /2019/ND-CP ngày 19 tháng 11
näm 2019 cüa ChInh phü ye xà pht vi phm hành chInh trong linh virc dat dai
có mirc pht tiên tü 10.000.000 dOng (bang chTh Mithi triu dOng) den
16.000.000 dông (bang chit: Mui sáu triu dông).
(Ghichü: diri tIch vi phm 260 m2 = 0,0260 ha <0,05 haquy djnh tai
Khoân Diem B, khoãn 2, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11
nãm 2019 cüa ChInh phü Co mi.rc pht pht tiên tir 000.000 dông den
.000.000 dOng nhiing khoãn 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19
tháng 11 nm 2019 cUa ChInh phü quy djnh mirc pht gap 02 1.n so vâi mrc
pht quy djnh tai khoán 2 cho nên dOi vi hành vi quy djnh tai Khoân 3, Diêu
11, Nghj djnh 91/20191ND-CP ngày 19 tháng 11 näm 2019 cita ChInh phO Co
rnirc pht tiên tit 10.000.000 dông (bang chit: Mi.rii triu dOng) den 16.000.000
dOng (bang chit: Muii sáu triu dong).
3. Hành vi vi phm hành chInh trong linh v1rc dt dai nêu trén &rçc quy
djnh ti Khoãn 3, Diêu 11, Nghj djnh 91/2019/ND-CP ngày 19 tháng 11 nm
019cüaChInhphü.
4. Các tInh tit tang nng, giãm nh (nu có): KhOng.
5. Bj ding hInh thic xü pht, bin pháp khc phic hu qua nhu sau:
a. Hinh thirc xir pht hãnh chInh: Phit tiên vâi mirc pht nh.r sau:
A
•
A
- So tien pht: 13.000.000 dong (Bang chit: Mwoi ba triçu
dong chan).
b. HInh thirc xü pht b sung: khOng.
c) Các bién pháp khc phic hu qua theo quy djnh tii Khoãn 4, Diêu 11,
Nghj djnh sO 91/2019/ND-CP, ngày 19 tháng 11 nam 2019 cüa ChInh phü:
- Buc Ong Hoàng Nghia Son khôi phic 1i tInh trng ban du cüa dt tnthc
khi vi phm: BuOc di di hoc phã bO nhà dirng trái phép vOi din tIch 260 m2;
kêt câu: móng xay dá, vách tOn, khung ct sat.
- Buc np 1?i s lçii bt hqp pháp có ducic do thirc hin hành vi vi phm:
xác djnh theo quy djnh ti Khoãn 1, Diêu 7, Nghj djnh
91/2019/ND-CP ngày
19 tháng 11 näm 2019 cüa Chinh phü theo cong thtrc sau:
ap

A

so

S loi có
dixçvc do
vi phm

Giá trj cüa din tich dt vi
Giá trj cUa din tIch dt vi
phim theo loii dat sau khi - phim theo loçti dat truórc
chuyên mitc dich sir diing
khi chuyên mic dich sü
dat (G2)
ding dat (Gi)
Tng thi gian sir diing dt theo quy djnh cüa bang giá
dat dôi vth loai dat sau khi chuyên miic dIch sir diing dat
thuc chê d sü dung có thyi han; trithng hçip th?yi han
dçing dat lâudài thi thyi gian dirçic tInh là 70 nàm

So nàrn
vi phm

Giá dt cu th xác dinh bang phiiong
.
,
.,
G (1,2) = Dien tich dat vi pham x
•
phap hç so dieu chinh gia dat
A.
940.576 dong (bang chu: Chin tram hon muol ngh.n nam tram bay
miroi sáu ding)
Trong do:
+ Giá tn cOa din tIch dt vi phm theo loai dt sau khi chuyn mic dich si:r
ding dat (G2): 260 m2 x 1.352.000 dông = 35 1.520.000 dông.
+ Giá trj cüa din tich d.t vi phm theo loai dt trithc khi chuyn mvc dich
si:r ding dat (Gi): 260 m2 x 60.000 dông 15.600.000 dông.
+ S näm vi phm: 70 ngày x 0,0028 = 0,196 nãm.
+ Tng thi gian si:r diing dt theo quy djnh cüa bang giá dt di vi loai
dat sau khi Chuyêfl miic dIch sir diing dat thuc che d sir ding cO th?i han: 70
nm..
Thai han thirc hin là 15 ngày k tü ngày ông Hoàng Nghia Son nhn diiqc
Quyêt djnh nay.
M9i chi phi t chüc thi hành bin pháp khc phc hu qua (né'u co) do ông
ông Hoàng Nghia Son chi trã.
6. Vê thai han ra quyêt djnh xr pht vi pham hành chInh:
Ngày 05/7/2021, ông Trân Van Hinh, chirc TI: COng chüc Dja chInh Xây dung, don vj cong tad: UBND phu&ng Nghia Trung phát hin và 1p Biên
bàn vi pharn hành chInh trong linh Virc dat dai so 34/BB-VPHC tai To dan phô
3, phix?ng Nghia Trung, thành phô Gia NghTa, tinh Dàk Nông dOi vói ông
Hoàng Nghia Son ye hành vi vi pham hành chInh nêu trên.
Nhu 4y, thai gian tii lOc 1p Biên bàn vi phm hành chInh trong linh vrc
dat dai den thai gian trinh ChO tjch UBND thành phO ban hành Quyêt djnh xir
phat vi pham hành chInh là ngày 2 trong thai han 7 ngày. DOi chiêu vi quy djnh
tai Khoãn 1, Diêu 66, Lut Xü l vi pham hành chInh ngày 20/6/2012 thI hành
vi vi pham cUa ông Hoàng Nghia Son con trong thôi han ra quyêt djnh xir phat
vi phm hành chInh trong lTnh virc dat.
7. Vé th?yi hiu xir l vi pham hành chInh trong linh vçrc dt dai: Theo Biên
bàn vi phm hành chInh trong linh vrc dat dai so 34/BB-VPHC ngày 02/7/2021
do ông Trân Van Hinh, chirc v11: COng chrc Dia chinh - Xây dirng, don vj cOng
tad: UBND phi.r?mg Nghia Trung 1p thI ngày 05/7/2021 UBND phi.thng Nghia
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Trung phát hin hành vi vi phm cUa ông I-bang Nghia Scn. Thñ diem phông
Tài nguyen và Môi tnthng thành phô trmnh Chü tjch UBND thành phô ban hành
Quyet djnh xü pht vi phm hành chInh trong linh virc dat dai dôi vi ông
Hoàng Nghia Scm là ngày 07/7/2021. Dôi chiêu vi quy djnh ti Khoãn 1, Diêu
6, Lut Xü l vi phm hành chInh ngày 20/6/2012 thI hành vi vi phm cüa ông
Hoàng NghTa SoTi con trong thmi hiu xir l vi pham hành chInh.
8. V thm quyn xfr pht vi phm hành chInh: Theo quy djnh tai Khoan 2,
Diêu 38, Nghj djnh so 91/2019/ND-CP ngày 19/11/2019 cüa ChInh phU thI thâm
quyên
pht' vi pham hành chinh trong linh virc dat dai di vâi ông Hoàng
Nghia San thuc thâm quyên cüa Chü tjch IJBND thành phô Ga Nghia.
Ngày 01/3/2021, Chü tjch UBND thành ph Gia NgMa ban hành Quyt
djnh so 141/QD-GQXP ye vic giao quyên xü pht vi phm hành chInh tróng
linh virc dat dai cho ông Thach Cánh Tjnh, Phó Chü tjch UBND thành phô Gia
NghTa.
Nhu 4y, xi.r phit vi phm hành chinh trong linh vrc dt dai dM vâi ông
Hoàng NghTa San thuc thâm quyên cüa ông Thach Cãnh Tjnh, Phó Chü tjch
UBND thành phô Gia Nghia.
Gui kern theo:
- Biên ban vi phgm hành chinE trong iinh vcc dá't dcii s 34/BB- VPHC do
ông Trán Van Hinh, chi'c vu: C'óng ch&c Dja chInh - Xây drng, dcm vi cong tác.
UBND phzth'ng Nghia Trung 1p vào hói 14 già 10 phit, ngày 05/7/2021 dOi vái
Ong Hoàng Nghia San tgi TO dan phO 3, phu'àng Nghia Trung, thânh phO Gia
Nghia, tinh Däk NOng;
- Dir tháo Quylt djnh xt phçit vi phgm han/i chin/i trong linh vcc dOt dcii
dOi vái Ong Hoàng Nghia San.
Phông Tài nguyen và Môi tnthng thành ph kInh d nghj Uy ban nhân dan
thãnh phô Gia NghTa xern xét, quyêt djnh./.
Nyi nhân:
- Nhr trên;
- Luu: VT (hôa).

KT. TRUONG PHONG
- - ' U'(YNG PHONG

