
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hnh phtIc 

S:2233/QD-XPVPHC Quáng Trj, ngay42 thangg nàm 2020 

QUYET DNH 
Xfr phit vi phim hành chInh 

Can cz Diu 57, Diu 68 Luát xi'r l viphgm hành chInh; 

Can cz Nghj djnh s 36/2020/ND-CT ngày 24/3/2020 cua C'hInh phi quy 
dinh ye x phgt vi phçim hành chInh trong 1iih vyc tài nguyen nuóc và khoáng 
san, 

Can th Biên bàn vi phçim hành chInh sá 21/BB- VPHC do Phông Cánh sat 
Mói tritàng, Cong an tinh 1p  ngày 15/7/2020; két qua xác minh và các tài lieu 
có trong ho so 

Xét d nghj cia COng an tinh Quáng Trf tçii Cong van s 1543/CA T-PCO5 
ngày 3 0/7/2020, 

T6i: Vô Van Hung; 

C/nc vy: Chz tjch (JJy ban nhân dan tinh Quáng Trj. 

QUYET DINH: 

Diu 1. X pht vi phm hãnh chinh dM vâi cá nhân có ten sau day: 

1. Ho và ten: Vô Dirc Tun Giói tInh: Nam. 

Ngày, tháng, nãrn sinh: 24/12/1972 Quôc tjch: Vit Nam. 

Ncyi a hin t?i:  T 49, phtthng Hôa An, qu.n C.m L, thành ph FM Nng. 

So CMND: 201464033; Ngày c.p: 07/10/20 17; 

Noi cap: Cong an thành ph FM Nng. 

2. EM thirc hin hành vi vi pham hành chInh: Khai thác cat, sôi lông song 
ma không có giây phép khai thác khoáng san cüa co quan Nhà nuac có thâm 
quyên. 

3. Quy djnh tai: Dim d, khoãn 2 Diu 48 Nghj djnh s 36/2020/ND-CP 
ngày 24/3/2020 cüa ChInh PhU. 

4. Các tInh tit tang nng: Không. 

5. Các tInh tit giãm nh: Không. 

6. Bj áp diing hInh thirc x1r pht, bin pháp khc phiic hu qua nhi.r sau: 

a. HInh thirc xir pht chInh: Pht tin: 60.000.000 dng (B.&ng chu: Sáu 
mitch triêu dOng). 



b. Hinh thirc xCr pht b sung: 

- Tjch thu tang vet: Can cü kt qua giám djnh mu cat, Cong bô so 
11 66/CB-SXD-STC ngày 20/7/2020 ye giá vt 1iu xây drng, v.t tr thiét bj trên 
dja bàn tinh Quáng Trj. Tjch thu toàn b khoáng san dixçic quy dôi bang tiên nhu 
sau: 33,5m3  x 220.000&m3  = 7.370.000 dông (Bay triu ha tram bay mircri nghIn 
dóng); 

- Tjch thu phixang tin: 01 may h&, 02 ng nh?a dài 03 met duvc si:r ding 
dé thirc hin hành vi khai thác cat trái phép. 

c. Các bin pháp khc phic hu qua: 

- Buôc hoàn trá ton b cat dã khai thác v ncli khai thác; 

- Buc chi trâ kinh phi trt.rng c.0 giám djnh mu cat trên. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành kê tr ngày k 

Diêu 3. Trong thOi han  02 (hai) ngày, Quyt djnh nay thrçc: 

1. G&i cho ông Va Dirc TuAn d chip hành Quyt djnh xi:r pht. 

Trong thai han  10 ngày, k tir ngày nhn di.rqc Quyt djnh xü phat, ông 
VO Drc Tuân phãi np tiên phat vi phm hành chinh vào ngân sách Nhà nrrc 
theo tài khoãn so: 7111 cüa S& Tài chInh tinh Quãng Trj (theo MQHNS 
1093709) tai  Kho  bac  nhà nithc tinh Quãng Trj. 

Qua thyi hn 10 ngày, k tü ngày nhn duvc Quyt djnh xir phat ma ông 
VO Düc Tuân chua np tiên pht sê bj cixö'ng chê thi hành. 

Ong Vö Dirc Tun có quyn khiu nai,  kh&i kin hành chInh di vci Quyêt 
djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gi:ri cho Kho bac  Nhà nuâc tinh Quâng Trj dé thu tiên phat. 

3. G:j cho Cong an tinh Quâng Trj d t chirc thrc hin./.  j- 

Noi ,ihn: 
-NhtrDiêu3; 
- Phông CSMT (CAT); 
- Li.ru: VT, TN. 

 

Vô Van Hung 
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