
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-XPHC Nghi Xuân, ngày           tháng 02 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dương Hùng Mạnh  

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

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và Văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật;  

Căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 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 cứ Biên bản vi phạm hành chính số 07/BB-VPHC do ông Lê Hoàng 
Long, cán bộ Công an thị trấn Xuân An lập ngày 20/02/2022;  

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Theo đề nghị của UBND thị trấn Xuân An tại Văn bản số 15/BC-UBND 

ngày 25/02/2022; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  

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

Họ và tên: Dương Hùng Mạnh Giới tính: Nam. 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/2005. Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Học sinh. 

Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 8B, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. 

Giấy CMND số 184479034 do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 25/5/2020 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tàng trữ trái phép 4,43kg 

pháo. 

3. Quy định tại đi m e, khoản 4, điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP 

ngày 31/12/2021 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.  

4. Các tình tiết tăng nặng: Không. 
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5. Các tình tiết giảm nhẹ: Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi. 

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

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 5.000.000 đồng 

Bằng chữ: Năm triệu đồng.  

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính. 

c) Các 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 được: 

1. Giao cho ông Dương Hùng Mạnh là cá nhân vi phạm đ  chấp hành. 

Ông Dương Hùng Mạnh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà ông Dương Hùng Mạnh không tự nguyện chấp hành sẽ 

bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Ông Dương Hùng Mạnh phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Nghi Xuân trong thời hạn 10 ngày k  từ ngày nhận được Quyết 

định xử phạt. Sau khi chấp hành nộp tiền phạt, ông Dương Hùng Mạnh phải gửi 

chứng từ nộp phạt về UBND huyện Nghi Xuân (gửi qua Công an thị trấn Xuân 

An). 

Ông Dương Hùng Mạnh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết 

định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Nghi Xuân đ  thu tiền 

phạt. 

3. Gửi UBND thị trấn Xuân An đ  tổ chức thực hiện./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tư pháp;  

- VPHĐND&UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND thị trấn Xuân An; 

- Lưu: VT; TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Việt Hùng 
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Quyết định giao trực tiếp cho ông Dương Hùng Mạnh vào hồi …….. giờ 

……. phút ngày ……. tháng 02 năm 2022. 

 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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