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 Số:       /QĐ-XPVPHC             Nghi Xuân, ngày        tháng 02 năm 2020 
                                                 
  

Q  ẾT ĐỊ   

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông  guyễn Trung Kiên 

trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội  

 

Căn c  Luật xử lý vi phạm hành chính; 

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

quy định về 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 c  Biên bản vi phạm hành chính số 0001797/BB-VPHC do ông 

Nguyễn Đăng Quang-Cán bộ C ng an huyện Nghi Xuân lập vào lúc 09 giờ 30 

phút ngày 10/02/2020; 

Theo đề nghị của C ng an huyện Nghi Xuân tại Văn bản số 50/CV-CANX 

ngày 10/02/2020; 

  Tôi:             G  Ễ   ẢI   M    

  Ch c vụ:    Chủ tịch UBND huyện. 

  Đơn vị:      Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, 

 

Q  ẾT ĐỊ  : 

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối v i: ông  guyễn Trung Kiên 

           Sinh ngày:  24/03/2003;  Quốc tịch: Việt Nam  

           Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động: Học sinh 

           Địa chỉ th ờng tr : Thôn Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. 

           1. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tàng trữ trái phép 01 hộp có 

36 quả pháo, trọng l ợng 1,5 kg.  

2. Hành vi vi phạm hành chính trên đ ợc quy định tại: Đi m d, Khoản 4, 

Điều 10, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định về 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.  

- Tình tiết giảm nhẹ: Không. 

- Tình tiết tăng nặng: Kh ng 

           - Hình th c xử phạt chính:  Phạt tiền: 3.750.000 đồng. 

            Bằng chữ:   Ba triệu bảy trăm năm m ơi ngàn đồng. 



          - Hình th c xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính (01 hộp 

có 36 quả pháo, trọng l ợng 1,5 kg). 

          - Biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 

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

Điều 3. Quyết định này đ ợc: 

           1. Giao cho  ông  guyễn Trung Kiên đ  chấp hành Quyết định xử phạt.  

 Ông Nguyễn Trung Kiên phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử 

phạt này, nếu kh ng chấp hành s  bị c  ng chế thi hành  

           Ông  guyễn Trung Kiên hoặc cha, mẹ, ng ời giám hộ của  ng  guyễn 

Trung Kiên phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huyện Nghi 

Xuân trong thời hạn 10 ngày, k  từ ngày nhận đ ợc Quyết định xử phạt. 

           Ông  guyễn Trung Kiên hoặc cha, mẹ, ng ời giám hộ của ông  guyễn 

Trung Kiên có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối v i Quyết định 

này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Ngân hàng N ng nghiệp & PTNT Nghi Xuân đ  thu tiền phạt  

3. Gửi cho C ng an huyện Nghi Xuân đ  tổ ch c thực hiện Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 
- Nh  Điều 3;  

- Chủ tịch, các  CT UBND huyện; 

-  hòng T  pháp; 

- VP HĐND&UBND huyện;   

- UBND thị trấn Tiên Điền; 

L u: VT, TP, C  huyện. 

 

          C   TỊC   

 

 

 

 

 

 
            

                                                                                       guyễn  ải  am 
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