UY BAN NHAN DAN
THANH PHO GIA NGHiA
S& I /QD-XPVPHC

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc1p - Tir do - Hnh phüc
Gia Ngh7a, ngàyL.L tháng

nám 2021

QUYET DINH
Xur phit vi phim hành chInh
Can c&Diu 57, Diu 68LuátXilj viphgm hành chInh ngày 20/6/2012;
Can cii- Nghj djnh s 81/2013/ND-CP ngày 19 tháng 7 nàm 2013 cia ChInh
phi quy djnh chi tié't môt s4 diu và bin pháp thi hành Luat Xz li vi pham hành
chInh;
Can th Nghj djnh s 97/2017/ND-CP ngày 18/8/2017 cza ChInh phz tha
ddi, bd sung m5t s6 diu cãa Nghj djnh sc 81/2013/ND-CF ngày 19 tháng 7 nám
2013 cta ChInhphi;
Can c& Nghj djnh so 139/2O17/ND-P ngày 27/11/2017 cüa hInhphi quy;f(tY
d/nh xi phat vi pham hành chInh trong hoat dông dcu tir xáy drng, khai thác, ché'
biên, kinh doanh khoang san lam vat lieu xáy du'ng, san xuát, kinh doanh vat lieu
xáy drng, quán 1j5 cong trInh hq tcng k5Y thuat; kinh doanh bá"t dng san, phát triên
nhà &, 'quán li th dyng nhà và cOng so;
Can cz Nghj d/nh s 21/2020/ND-CF ngày 17/02/2020 cáa ChIn/i phz sza
ddi, b sung mót sO' diu cza Nghj djnh sO' 139/201 7/ND-C'P ngày 27/11/2017 cüa
ChInh phi quy djnh xz' phgt vi phgm hành chInh trong hoqt d5ng du tu' xáy dyng,
khai thác, chê' biê'n, kin/i doanh khoáng san lam vat lieu xdy drng, san xuá"t, kinh
doanh vat lieu xay dyng, quán lj cOng trInh ha tang kj7 thuat, kinh doanh Mt d5ng
san, phát trin nhà 6', quán lj sz dyng nhà và cOng sO;
Cán th Quylt din/i sO' 141/QD-GQXP ngày 01/3/2021 cza Chü tjch UBND
thànhphO' Gia Nghia, v vic giao quyn thphqt viphgm hành chinh;
Can c& Biên ban vi pham hành chinh sd' 10/BB- VPHC ngày 06 tháng 7
nám 2021 do UBND phu'&ng Nghia Phá 1p Mi 09 gi& 00 phzt tgi tO' dan pM 5,
phwO'ng NghTa Phi, thành phO' Gia NghI'a, tinh Dák NOng,
Theo d nghj cña Dói Qudn 1j5 trat tir cánh quan dO thj thành M Gia
Ngha tai TO trInh sO' 53/TTr-DQLTTCQDT ngày 12 tháng 7 nàm 2021;
Tôi: Thch Cánh Tjnh.
Chirc vv: Phó Chü tjch UBND thành ph Gia Nghra.
QUVET DINH:
Diu 1. Xà phtt vi phm hành chInh di vói ông (bà) có ten sau day:
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1. Hç và ten: Phan Van Toãn, Giói tinh: Nam.
Ngày, tháng, näm sinh: 01/01/1979; Qu6c tjch: Vit Nam.
Ngh nghip: Lam xây drng.
Nvi a hin nay: T dan ph 5, phumg Nghia Phü, thmnh phô Gia Nghia,
tinh Däk Nông.
s6 CCCD: 046079002020; ngày cp: 01/5/2021; ncn cap: Cc
QLHCTTXH.
Dja chi vi phim: Ti t dan ph 5, phi.rang Nghia PhU, thành ph6 Gia
NghTa, tinh Däk Nông.
2. Dã tht.rc hin hành vi vi pham hành chinh: T chirc thi cong xây dirng
cong trInh nhà a riêng lé ti dO thj sai ni dung giy phép xay dixng &rçcc cp có
thAm quyn cp. Hin trtng dang xay drng: Móng xây dá, urang xây gch cao
khoáng 2m, chira tO trát, các phn khác chra thi công, din tich (8m x 20m) =
160m2, v.rçfl din tIch xây dirng so vâi giy phép xay dirng &rçic cp là hOrn2.
3. Quy djnh tai Dima, Khoãn 4, Diu 15, Nghj djnh s6 139/2017/ND-CP
ngày 27/11/20 17 cüa ChInh phü quy djnh xi:r phtt vi phim hành chInh trong hot
dng du tu xay dirng; khai thác, ch bin, kinh doanh khoáng san lam vt lieu
xây dirng, san xut, kinh doanh vt 1iu xay dijng; quãn l cong trInh h thng k
thut; kinh doanh bAt dng san, phát trin nhà a, quán l sir diing nhà và cong s&
4. Các tInh tit tAng nng: Không.
5. Các tInh tit giAm nhe: Không.
6. Bj áp ding hInh th(rc xCr pht, bin pháp khAc phiic hu quA nhu sau:
a. HInh thrc xir pht chInh: Phat tin np vào ngân sách Nhà ni.róc. Ci th
là: 15.000.000 dng (Bcng cht-: Mithi lam triu dng).
b. Hinh thCrc phit bi sung: Không.
c. Các bin pháp khc phiic hu quA: Trong thai h?n 60 ngày, k tü ngày
1p biên bàn vi phim hành chInh, Ong Phan VAn ToAn phAi lam thu tic d nghj
co quan có thAm quyn diu chinh giAy phép xãy dirng. Ht thai hn nay, Ong
Phan Van Toãn không xuAt trInh nguai có thAm quyn xr phat giAy phép xây
dijng diu chinh thI bj áp ding bin pháp buc tháo d& phAn cong trInh vi phm
theo quy dinh.
Sau khi duçic diu chinh giAy phép xay dirng CA nhân vi pham phAi tháo dr
phn cOng trInh khOng phü hçrp vói giAy phép chrcic cAp thI mai dtrçic thi cong xây
dirng.
M9i chi phi t chirc thi hành bin pháp khäc phiic hu qua do cA nhân có
ten tai Diêu nAy chi trA.
Diêu 2. Quyt djnh nAy cO hiu 1irc thi hành ké tü ngãy .1J...thAng.. närn
202 1.
lJiêu 3. Quyt djnh nay duçic:
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1. Giao ông Phan Van Toãn là cá nhãn vi phm có ten tii Diu 1 Quy&
djnh nay d chip hành.
Ong Phan Van Toãn có ten tai Diu 1 phãi nghiêm chinh chip hành quyt
ctjnh xà pht nay. Nu qua thai hn trén ma ông Phan Van Toãn không tlr
nguyen chAp hành thI së bj ci.r&ng ch thi hành theo quy djnh cüa pháp lut.
Ong Phan Van Toãn phãi np s6 tin phat nêu trên vào Kho bac Nhà ni.râc
Dk Nông; dja chi: dithng 23/3, thành ph Gia Nghia, tinh DAk Nông trong th&i
htn 10 ngày, k tü ngày nhn &rçic Quyt djnh xü phat.
Ong Phan Van Toàn có quyn khiunti hoc khyi kin hành chInh di
vâi Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut.
2. Gi'ri cho Kho bac Nhà ni.râc Däk Nông dê thu tin phat.
3. Giao cho UBND phir&ng Nghia Phü chü trI, ph6i hcvp v, i Di Quán !
trt tu cánh quan do thj d t chüc thirc hin Quyt djnh nãy. 1 /zi
Noi nhIn:
- Nhu Diêu 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- Lnh do VP;
- Phông QLDT;
- Ltru: VP, Di QLUCQDT.

IS1.flRAQUYETDNH

k

TICH UBND THANH PHO
Thach Cãnh Tinh

UBND THANH PHO GIA NGHTA CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
DQI QUAN LY TTCQJJT
Dc Ip - Tu do - Hanh plióc
S:

/TTr-DQLTTCQDT

Gia Nghra, ngày4t thOng - nãm 2021

TO TRNH
V/v d ngh xü' phtt vi phim hãnh chInh.
Kmnh gui: UBND thành ph Gia Nghia.
Can ci Luçt xilc 1j viphgm hânh chInh so' 15/2012/QHJ3, ngày 20/6/2012,
Cànth Nghj d/nh sO 81/2013/ND-CT, ngày 19/7/2013 cza ChInh phz, quy
d/nh chi tiét rn3t so diêu và biçn pháp thi hành lugt xi lj viphgm hành chInh,
Can cá Nghj d/nh sO 9 7/201 7/ND-CT ngày 18/8/2017 cia C'hInh phi'i sia dói,
bó sung mç3t so diêu cza Nghj djnh sO 81/2013/ND-CT ngày 19/7/2013 cia C'hInh
phü,
COn cii' Nghj djnh sá: 139/201 7/ND-CT, ngày 27/11/2017 cia ChInh phz, v
xi'c phgt vi phgrn hành chInh trong hogt dç5ng dOu tu' xOy c4rng; khai thOc, ché' biê'n,
kinh doanh khoOng sOn lam vt lieu xOy dicng, sOn xuOt, kinh doanh vat lieu xOy
dyng, quOn 1j5 cOng trInh hçi tOng k5 thut, kinh doanh bat dç5ng sOn, phát triên nhà
6; quOn 1j th dung nhà và cong sO,
COn ct Ngh dfnh sO' 21/2020/ND-CT ngày 17/02/2020 cia ChInh phü si'ra
di, bd sung mt so' diu ci'ia Nghf d/nh so' 139/2017/ND-CT ngOy 27/11/2017 cz'ia
ChInh phi quy djnh x phgt vi phgm hành chInh trong hogt dc3ng dcu tic xOy dicng,'
khai thOc, ché' bié'n, kinh doanh khoOng sOn lam vt liui xdy dyng, sOn xuO't, kinh
doanh vçlt lieu xOy c4cng; quOn 1j cOng trInh hg tdng k'2 thut; kinh doanh Mt d3ng
sOn, phOt trin nhà 6', quOn l5 su dyng nhO Va cong sOy
COn c& Biên bOn vi phçim hOnh chInh v trat ty xOy dcng sO': 1 0/BB- VPHC,
ngOy 06/7/2021 cua UBNDphu'&ng Nghia Phi lcp dói vO'i:
Ong: Phan Van Toãn.
Dia chi thr&ng tri'i: To dan phô 5, phithng Nghia Phü, thành phO Gia NghTa,
tinh Däk Nông.
Dia chi vi pham: Ti to dan phô 5, phiiing Nghia Phii, thành phO Gia Ngh'i'a,
tinh Däk NOng.
Hành vi vi phim To chuc thi cong xay dçrng cOng trInh nhà a riêng lé ti dO
thj sai ni dung giây phép xay drng. Cu the quy djnh ti Diem a, Khoán 4, Diêu 15
Nghj djnh so 139/2017/ND-CP, ngày 27/11/2017 cüa ChInh phü.
Can cu vào các ni dung trên, quy djnh cüa pháp lust. Trueing hqp có hành vi
vi phm phâi bj xu l vi phtm hành chInh nhu sau:
- Pht tiên: Phài np phtt vOi sO tiên là 15.000.000 ('mzc&i lOm triu dóng).
- Pht bô sung: Không.

- Bin pháp khc phc huquã: Buc diu chinh giy phép xây dirng theo quy
djnh (1 do: Di diêu kiên cap giây phép xây dirng vi cong trInh narn trong khu virc
quy hoch dat 0).
Trén day là ni dung trInh xcr pht vi phm hành chInh trong linh virc trt tçr
xây dirng. Dôi Quãn 1 trât tu cãnh quan do thj kInh trInh UBND thành phô Gia
Nghia xem xét, ban hành Quyt djnh xir phit vi phrn hành chInh./.
No'i n/ian:

- Nhi.r trén;
- Li.ru DQLTTCQDT.

UBND THANH PHO GIA NGH!A
PHONG TU PHAP
S& 245iTP

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tuy do - Hnh phüc
Gia Nghia, ngây 12 tháng 7 ndm 2021

V/v gop ' dir tháo Quyt dnh
xü phat vi pham hành chmnh
trong hoat dng xây drng dôi
viii ông Phan Van Toân

KInh giri: Di Quãn 1' trQtt tu cãnh quan do thj thành ph&
Ngày 12/7/2021, phông Tu pháp nhtn duçic Cong van s 95/CVDQLTTCQDT cüa Dôi Quán 1 trt tir cânh quan do th thành phô, ye vic xin '
kiên truc khi ban hành Quyêt dtnh xir pht vi phm hành chInh trong hoat dông
xây dimg.
Sau khi nghiên ciru dir thão Quyêt djnh xü phat vi pham hành chjnh di
vth ông Phan Van Toãn, phOng Tu pháp thông nhât ni dung du thão.
Trên day là Cong van gop ' dir thão Quyt djnh xir phat vi phm hành
chInh trong hoat dng xay drng cña phông Tu pháp thành phô./.
No'inizn:
- Nhu trên;
- Lisu: VT.

KT. TRU'NG PHONG
O TRUONG PHONG

Nguyn Dire Phong
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(JY BAN NHAN DAN
PHUONG NGHIA PHU
S4i1T/PC-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V!T NAM
Dc lap — Ty do — Hnh phüc
Nghia Phz, ngây

tháng 7 näm 2021

PHIEU CHUYEN
KInh gCri: Dôi Trt tu CQDT thành ph.

ye

Can cr Nghj dnh s 139/ND-CP, ngày 27/11/2017 cüa chInh phü quy dinh
pht hành chInh trong lTnh vrc hoat dng xây dirng;

Can cir biên bàn vi phm hành chInh s& 1 0/BB-VPHC ngáy 06/ 7/2 02 cUa
UBND pht.thng Nghia Phü 1.p ye hânh vi vi phrn hành chInh trong 1mb virc hoot
dng xây dirng dôi v&i ông (bà): Phan Van Toãn
- Dia chi: TDP5, phi.räng Nghia Phü, TP.Gia Nghia, tinh Dãk Nông.
- Dja chi cong trinh xây drng: TDP5, phv&ng Nghra Phi, TP.Gia Nghia, tinh
Dãk Nông.
Theo thm quyn xt.r l cüa Chii tjch UBND phu&ng là vuçit thrn quytn xis
pht. Do vy TJBND phi.r&ng NghTa Phii chuyên Biên bàn vi phrn barth chInh len
Dôi QLTTCQDT tham mtru IJBND thành phô xcr 1', ho s chuyên gôni có:
- Biên bàn vi phm hành chInh s I O/BB-VPHC ngày 06/7/2021;
- Thông báo s:.TB/UBND, ngày.
vic yêu cii ngrng thi
cong xây drng cong trInh và hoàn thin các thu titc diêu chinh giây phép xây drng.
Ncli nhân:

- Nhutrên;
- CT, PCT UBND phis&ng;
• Li.ru Vt.

guyn Quang So'n

I

UY BAN NHAN DAN
PHU1NG NGHIA PHU
So: c2 /TB-UBND

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM
DIc lap - Tir do - Hanh phüc
Ngh7ci P/u& ngày ' tháng 7 näm 2021

THÔNG BAO
Vv: Yêu ,cu ngtrng thi cong xây dtrng cOng
trinh vä hoàn thin các thu tizc diêu chinh giãy phép xãy dyng
Can c(r Biên ban vi phrn hành chInh ye trt tir xây dirng so: 10 /BB-VPHC,
ngày 06/7/2021 ciia UBND phx&ng Nghia Phü !p dãi ông (bà) Phan Van loan là
chü dâu ti.x xãy drng cOng trInh dA có hành vi vi phrn hành chInh trong hot dtng
xây dimg.
- Dja chi: TDP5, phisäng Nghia PhCi, TP.Gia Nghia, tinh Dãk Nông.
- Oja chi cong trInh xây dirng: TDPS, phi.r&ng Nghia Phii, TP.Gia Nghia, tinh
Dãk Nông.
Dã có hành vi vi phm hành chInh ti diem a, Khoàn 4, Di&i 15 Nghj dinh
139/2017/ND-CP, ngày 27/11/2017 cüa ChInhphü, ye vic xü pht hành chInh
trong hoat dng dãu Ui xãy drng; khai thác, chê biên, kinh doanh khoáng san làni
vt 1iu xay dirng, san xuât, kinh doanh vt Iiu xây drng; quán 1 cong trinh ht
tAng k thut; kinh doanh bat dng san, phát triên nhà a, quán 1 sir ding nhà vâ
cong s.
Nay, Uy ban nhân dan phumg Nghia Phit d nghj Ong (bà) Phan Vãti Toán
thrc hin các yéu câu sau:
1. Tirn drng vic thi cOng xây drng cong trInh vã hoàn thin các thu tic
diêu chinh giây phép xây dirng theo quy djnh dôi viii cong trinh vi phm trât tu xãy
dçrng tai tO dan phô 5, phir&ng Nghia Phti, TP. Gia Nghia, tinh Dãk Nông.
2. Giao cho Cong chirc Da chInh- Xây dirng, Cong an phu&ng NghIa Phá, TO
tn.ràng TDP5, tht.r&ng xuyen theo dOi, giám sat cong trInh vi phm nói trén. Nêu ông
(bà) Phan Van Toãn con tiêp tVc vi phim thi UBND phixà'ng phOi hcp vói Di
QLTTCQDT thành phô Gia Nghia xu 1' theo quy dlnh.
3. D nghj Dôi quán I trt tr cánh quan do thj thành ph Gia NghIa h tr
lirc !uçlng phôi hçip vó'i UBND phir&ng giárn sat, theo dOi va xtr l dôi v&i truOlig
hp vi phiin nói trên.
Trén dày là thông báo cia Uy ban nhân dan phtrang NghIa Phü, d ngh cic
don v lien quan; ông (ha) Phan Van Toãr nghiCrn ti1c chap hành./
iVo'i ,ahn;
- Dôi QLTTCQDT TP (p/h);
- Cl. PCT UBND phng;
- COng an phuong (t/Ii);
- To dan phO 5 (i/h);
- Ong (bá) Phan Van Toán(t/h);
- LLTU VT./.

AN DAN
HIA PHU
PHC

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p Tir do Hinh phiic
-

-

Nghia Phz, ngày , tháng 4- nám 2021

BIEN BAN VI PHiM HANH CHINH
Ye trot tir xây dyng
Horn nay, hi .o.cj. gRx .z..phüt, ngàyG. tháng 3-näm 2021, tai: TDP.,
phi.r&ng Nghia Phii, TP Gia Nghia, tinh Dàk Nông.
Can ciE
p 2cJ.
'4hüng tôi gom:
1.Hovàtên:
Chircvu:
2. H9 và ten: .TJ).Lti.1
. Chirc vii.: COng chi.rc DC XD.
Co quan: UBNID phng'NghTa Phi'i
Voi siy chüng kin cüa:
1.Hçvàtên
...Chrcvu:...d4~..V
Ca quan: Di TTCQDT th pfiô
2.Hovãtên
Chirc vv:
Ca quan
3. Hovàtên
Nghê nghip
Naiôhinnay
Tin hành 1p biên ban vi phm hành chInh dôi vói ông ('bà)/tô chác có
ten sau day:
1. HQ và ten:
..V.
Gii tInh: 1'cr
Ngáy, tháng, näm sinh.....I....!
Quoc tjch:
Ngh nghip:
Noi a hiên ti: .1V4 y••
SO CMND/HÔ chiêu:o4.
.2cia.o.. ngày câp!.(.2znrn
1. Ten to cháv viphgm
Dia chi tru sâ chinir
M s doanh nghip:
So GCN däng k dâu tu/doanh nghip hoc GP thành 1p/däng k hott
dng
Ngày câp.....I. . . .1
; noi cap:
Nguai dti din theo pháp 1ut:
Giâi tinh:
Chüc danh:
2. Dã có các hành vi vi phrn hành chInh:
. C. . .'& J
C

(

.

-

.

.

Vào lUc
cz.phiiit, ngây tháng.
nãm 2021, tai dja dim TDP.,
phumg Nghia Phü, TP Gia Nghia, tinh Däk NOng.
* Hién trgng dang xáy dyng: fk4.
.
. .4). . c. .
..
•1•• k,. .
--

.ci

..........4
_cacz

3. Quy djnh tai:
Diem .czj Khoãn
Diêu . Nghj djnh so: 139/2017/ND-CP, ngày 27 tháng
11 närn 2017 cüa ChInh phü, quy djnh xir pht vi phtm hành chInh trong hojt
dng dâu ti.r xây dmg; Khai thác, chê biên, kinh doanh khoáng san lam vt 1iu
xây dirng, san xuât, kinh doanh vt lieu xây dçrng; quãn l cong trmnh ht tang k
thut; kinh doanhbât dng san, phát triên nhà ó, quàn l sü diing nhà và cong sd
4. Ca nhânitO chirc bj thit hi:
5. ' kin trinh bay cüa cá nhân vi phm/di din t chirc vi phm:
.'.
6. ' kin trInh bay cüa ngui chirng kin (nu có):
7. ' kin trInh bay cüa cá nhân/th chi.rc b thit hi (nu có):
8. Chüng tôi dä yéu cAu cá nhân/t chñc vi phm chrn dt'rt ngay hành vi vi
phm, drng ngay m9i hot dng thi cong xây dirng cOng trInh vi phrn.
9. Trong thôi hn không qua 02 ngày lam vic, trong tnrông hçip Ca nhânitô
chüc vi phm yêu câu giãi trInh trirc tiêp; khOng qua 05 ngày, trong truông hcip cá
nhânitô chüc vi phm giãi trInh bang vAn bàn den ông(bà) Thch Cành Tjnh phó
chü tjch UBND thành phô Gia Nghia, tinh DAk Nông dê thirc hin quyên giài trInh.
Biên bàn 1p xong hôi.cj giäa phit, ciing ngày, gOrn 01 th, duac lap thành
02 bàn có ni dung và giá trj nhu nhau; dA d9c li cho nhQng ngi.ri có ten nêu trén
cüng nghe, cOng nhn là dung vâ cung k ten duói dày; giao cho ông (bà)
4J. . . .'Jc
là cá nhân vi phm/dai din to chirc vi phrn 01 bàn, 01
bànitruhôsa.
L do Ong (bà)
cá nhân vi phrn/dai din t cht'rc vi
phm không k biôn bàn:
CA NHAN VI PHM HOLC
IMI DIN TO CH1YC VI PHIM
(K ten, ghi rö hQ và ten)

NGUfl LAP BIEN BAN
(K ten, ghi r6 hQ và ten)

0'
et.

DAI DIN UBND PHU€ING
(Kj ten, ghi rö ho và ten)

NGUM CHUNG KIEN
(K)5 ten, ghi rô hQ và ten)

GUOI B! THIET HI
( ten, ghi r6 hQ và ten)

rn

t

