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QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một 

số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng số 

10/BB-VPHC do Tổ Quản lý trật tự đô thị phường Hà Huy Tập lập hồi 16 giờ 30 

phút ngày 03/6/2021; 

Tôi: Nguyễn Văn Huyên;  

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

1. Ông: Phạm Văn Dũng,                        Giới tính: Nam    

Ngày, tháng, năm sinh: 17/6/1974         Quốc tịch: Việt Nam 

Số CMND: 183387845, cấp ngày 29/6/2007, nơi cấp: Công an Hà Tĩnh 

Nghề nghiệp: Lao động tự do 

Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 3, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng trái phép lòng đường đô 

thị để thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông. 

3. Quy định tại: Điểm b, Khoản 5, Điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP  

ngày 30/12/2019 của Chính phủ. 

4. Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ: không. 

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:  

a) Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền, mức xử phạt là 2.500.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai triệu, năm trăm nghìn đồng) 
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b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): không 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện biện pháp để khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra; 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Phạm Văn Dũng là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết 

định này để chấp hành. 

Ông Phạm Văn Dũng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.  

Số tiền phải được nộp vào Tài khoản số: 7111.4.1080456 tại Kho bạc Nhà 

nước Hà Tĩnh (Nộp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà 

Tĩnh, số 82, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh) trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

Quá thời hạn trên nếu ông Phạm Văn Dũng không chấp hành Quyết định xử 

phạt thì bị cưỡng chế thi hành. 

Ông Phạm Văn Dũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh để 

thu tiền phạt. 

3. Giao Văn phòng UBND phường, Công chức Địa chính xây dựng, Tài chính 

- Kế toán, Công an phường theo chức năng, thẩm quyền, tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Chủ tịch, PCT. UBND phường; 

- Lưu: VP,XD. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

   

 

 

 

 

 

                        CHỦ TỊCH 

    Nguyễn Văn Huyên 
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