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 Số:        /QĐ-CTUBND                 Nghi Xuân, ngày        tháng 6 năm 2021 
                                                 
  

Q  ẾT ĐỊ   

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Minh Khang 

                                     trong lĩnh vực y tế  

 

Căn c  Luật xử lý vi phạm hành chính; 

          Căn c  Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn c  Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC do ông Nguyễn 
Mạnh Thiệp, cán bộ Công an xã Xuân Phổ lập vào ngày 24/6/2021; 

Căn c  Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 9/9/2020 của Chủ tịch UBND 
huyện về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Theo đề nghị của UBND xã Xuân Phổ tại Văn bản số 18/UBND ngày 

23/6/2021; 

Tôi:            BÙI VIỆT HÙNG 

Ch c vụ:    Phó Chủ tịch UBND huyện. 

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

 

Q  ẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm h nh ch nh  ối v i:  Ông Lê Minh Khang 

  Sinh ngày:  15/7/1956;  Quốc t ch: Vi t Nam  

           Nghề nghi p/Lĩnh vực hoạt  ộng: Sản xuất nông nghi p. 

           Đ a chỉ th  ng tr :  Thôn Kiều Văn, xã Xuân Phổ, huy n Nghi Xuân. 

           1. Đã thực hi n h nh vi vi phạm h nh ch nh: Trốn tránh vi c áp dụng bi n 

pháp cách ly y tế.  

2. H nh vi vi phạm h nh ch nh trên    c quy   nh tại: Điểm b, khoản 1, 

 iều 11 Ngh    nh số 117/2020/NĐ-CP ng y 28/9/2020 của Ch nh phủ quy   nh 

xử phạt vi phạm h nh ch nh trong lĩnh vực y tế. 

- Tình tiết giảm nhẹ:  Không. 

- Tình tiết tăng nặng: Không 

           -  ình th c xử phạt ch nh:  Phạt tiền: 7.500.000  ồng. 

            Bằng chữ:   Bảy tri u năm trăm ng n  ồng. 

          - Hình th c xử phạt bổ sung: Không. 

          - Bi n pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Lê Minh Khang thực hi n cách ly 

y tế theo   ng quy   nh, nếu ông Lê Minh Khang không chấp h nh sẽ tổ ch c 



c ỡng chế cách ly y tế. 

Điều 2. Quyết   nh n y có hi u lực thi h nh kể từ ng y k . 

Điều 3. Quyết   nh n y    c: 

 1. Giao cho ông Lê Minh Khang  ể chấp h nh Quyết   nh xử phạt.  

 Ông Lê Minh Khang phải nghiêm chỉnh chấp h nh Quyết   nh xử phạt 

n y, nếu không chấp h nh sẽ b  c ỡng chế thi h nh. 

 Ông Lê Minh Khang phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông 

nghi p&PTNT huy n Nghi Xuân trong th i hạn 10 ng y, kể từ ng y hết th i hạn 

tự cách ly y tế theo Quyết   nh số 221/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND xã 

Xuân Phổ. 

           Ông Lê Minh Khang có quyền khiếu nại hoặc khởi ki n h nh ch nh  ối 

v i Quyết   nh n y theo quy   nh của pháp luật. 

2. Gửi cho Ngân h ng Nông nghi p & PTNT Nghi Xuân  ể thu tiền phạt. 

3. Gửi cho UBND xã Xuân Phổ  ể tổ ch c thực hi n Quyết   nh n y./. 

 

Nơi nhận: 
- Nh  Điều 3;  

- Chủ t ch, các PCT UBND huy n; 

- Ph ng T  pháp; 

- VP HĐND&UBND huy n;   

- UBND xã Xuân Phổ; 

- L u: VT, TP. 

 

                KT. C   TỊC  

                 P Ó C   TỊC   

 

 

 

 

 

 
            

                                                                                              ùi Việt  ùng 
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