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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-XPVPHC    Nghi Xuân, ngày          tháng         năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0001748/BB- XPVPHC do ông Hồ 

Văn Minh, cán bộ Công an huyện Nghi Xuân lập ngày 10/12/2019. 

Theo đề nghị của Công an huyện Nghi Xuân tại Văn bản số 806/CAH ngày 

11/12/2019. 

Tôi: Nguyễn Hải Nam, 

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Bà: Dương Thị Huế. Giới tính: Nữ 

Sinh ngày 05/07/1979. Giấy CMND số 183422201 do Công an Hà Tĩnh 

cấp ngày 21/01/2008. 

Nghề nghiệp: Kinh doanh. 

Địa chỉ thường trú: Thôn 8, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. 

1. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Dùng nhà ở của mình để chứa bạc. 

2. Hành vi vi phạm hành chính trên được quy định tạiĐiểm b,Khoản 4, Điều 

26, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

3. Tình tiết giảm nhẹ: Không 

4. Tình tiết tăng nặng:Không. 

5. Hình thức xử phạt chính:Phạt tiền 7.500.000 đồng. 

Bằng chữ:Bảy triệu năm trăm ngàn đồng. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính số tiền 1.200.000 đồng và 01 bộ bài tây (Tu lơ khơ). 

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

Điều 3. Quyết định này được: 
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1. Giao cho bà Dương Thị Huếđể chấp hành. 

Bà Dương Thị Huếphải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này; 

nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo 

quy định của pháp luật. 

Bà Dương Thị Huếphải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp&Phát 

triển nông thôn huyện Nghi Xuân trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

Quyết định xử phạt. 

Bà Dương Thị Huếcó quyền khiếu nạihoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi choNgân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn huyện Nghi Xuân 

để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Công an huyệnđể tổ chức thực hiện./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp; 

- UBND xã Cổ Đạm; 

- Lưu: VT, TP. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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