
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Ttr do - Hinh phác 

S&490.?/QD-UBND Quáng Tn, ngày tháng 7 nàm 2020 

QUYET DINH 
Xtr phit vi phm hành chInh trong linh viyc giao thông throng b 

Can th Lu2t Tc chtc chInh quyn dia phzwng ngày 26/1 1/2015, 

Can ci Lut Xi'r 1j vi phgm hành chInh ngày 20/6/2012, 

Can ct Nghj a'jnh s 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa ChIn/i phi quy 
dinh v xzr phgt vi phgm hành chInh trong 11nh vc giao thông dur&ng b5 và 
thr&ng sat; 

Can ct Biên ban vi pham hành chmnh so' 001 1869/BB- VPHC 1c2p ngây 
12/7/2020 cüa P hông Cánh sat giao thông - Cong an tinh Quáng Trj, 

Theo d nghj cia Giám do'c COng an tinh QuOng Trj tgi Báo cáo d xuO't so' 
908/BC-CA T-PCO8 ngáy 1 7/7/2020, 

TOi: V5 Van Hu'ng; Chzc vu: C'hi tic/i UBND tinh, 

Dcrn vi cOng tác: Uy ban nhán dan tinh Quáng Trj. 

QUYET JMNH: 

Diu 1: Xtr phat vi phm hành chinh &i vOi: 

H1 Nguyen Phn; Nãm sinE 1991; Quc tjch: Vit Nam; 

Ngh nghip: Lái Xe; 

Ncii a hin tai: X Ba Nang, huyn Dakrông, tinh Quang Trj; 

- Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh sau day: 

Diu khin xc ô to bin kim soát: 74A-110.17 liru thông trén dix&ng ma 
trong hcii thâ có nng d cn vuqt qua 0,4 miligamll lit khI thà quy djnh tai 
Dim a Khoãn 10 Diu 5 Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cüa 
ChInh phU; Mirc tin pht: 3 5.000.000 dng; 

- Các tInh ti& tang nng/giám nhç: KhOng; 

- Bin pháp k1-ic phiic hu qua: Không; 

- HInh thirc xa pht chInh: Phat tin 35.000.000 ding (Bang chi: Ba mucii 
lain tniêu dng.); 

- HInh pht b sung: Ti.rOc quyn sir ding Giy phép lái xc 23 tháng k tr 
ngày k Quyt djnh nay. 

Diu 2 Trong thai han 10 (muäi) ngày kê tü ngày di.rqc giao Quyt djnh 



nay, ông H Nguyen Phn có trách nhiêm np tin pht theo quy djnh ti Diu 1 
Quyt djnh nay ti Ngân hang TMCP Cong Thisong Vit Nam - Chi nhánh 
Quãng Trj (Sd 236 HIrng Vu-ong, thành phd Dông Ha, tinh Quáng Trj). Qua thai 
han néu trén, nu không tir nguyen chip hành thI bj crng ch thi hành theo quy 
djnh cüa pháp luât. 

Ong H Nguyen Phn có quyn khiu nai  hoc khi kin di vói Quyt 
djnh xir pht vi phm hânh chInh nay theo quy djnh pháp 1ut. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k và drcic giao 
cho các t chrc/cá nhân sau: 

1. Giao cho ông H Nguyen Phn d chp hành Quyt djnh nay. 
2. Giao cho Giám dc Ngân hang TMCP Cong Thiicrng Vit Nam - Chi 

nhánh Quâng Tr d thu tin pht theo Quyt djnh nay. 

3. Giao cho Giám dc Cong an tinh d giao Quyt djnh cho cá nhân vi 
phm và don dc, giám sat vic thi hành Quyt djnh này./.V 

No'i nh:ân. 
-NhtrDiêu3; 
- Chánh Vn phông; 
- Phông PCO8-CAT (3b); 
- Liru: VT, CN1. 
Quyêt djnli nay dâ giao c/to ngwlii vi 
phgrn /zoc dzi dien to chãc vi phznz 
lác............. Ngày /5/2020. 
(Ngtrài nh2n kj ten, ghi rö hQ ten) 
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