Mẫu quyết định số 02

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Số: 684

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/QĐ-XPVPHC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kiến Tường, ngày 24
…. tháng 6 năm2020

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 563/BB-VPHC lập ngày 24/6/2020;
Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ;
Tôi: Nguyễn Văn Vũ;
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có tên sau đây:
1. Họ và tên: Phạm Hoàng Khanh. Giới tính: Nam.
Năm sinh: 1990. Quốc tịch: Việt Nam.
Nghề nghiệp: Công nhân.
Nơi ở hiện tại: Ấp Gò Me, xã Bình An, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền
Giang.
Số CMND: 312114800, ngày cấp: 19/5/2014; nơi cấp: Công an tỉnh Tiền
Giang.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vào khoảng 11 giờ ngày
13/6/2020 trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly Trụ sở
Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Long An (cũ).
3. Quy định tại: Điểm b, Khoản 1, Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP.
4. Các tình tiết tăng nặng: Không
5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.
Cụ thể: 3.500.000 đ (Ba triệu năm trăm ngàn đồng)
b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không

2

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Phạm Hoàng Khanh là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1
Quyết định này để chấp hành.
Ông Phạm Hoàng Khanh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt
này. Nếu quá thời hạn mà ông Phạm Hoàng Khanh không tự nguyện chấp hành thì
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Ông Phạm Hoàng Khanh phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước thị xã
Kiến Tường (địa chỉ: Số 25, đường 30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long
An) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.
Ông Phạm Hoàng Khanh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối
với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước thị xã Kiến Tường để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Trung tâm Y tế để tổ chức thực hiện.
4. Gửi cho Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tư pháp để nắm./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vũ
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* Mẫu này được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục có lập biên bản, hồ
sơ xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính.
(1)Ghi

tên cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Trường hợp
người ra thuyết định xử phạt vi phạm hành chính là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thì ghi tên cơ
quan theo hướng dẫn về thể thức cửa Bộ Nội vụ.
(2)Ghi

địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ

(3)

Ghi đầy đủ tên loại văn bản; số, ký hiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành văn bản;
tên cơ quan ban hành và tên gọi văn bản (tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực cụ thể).
(4)

Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định xử phạt, vi phạm hành chính.

(5)

Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên,
công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu
là doanh nghiệp tư nhân; Ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.
(6)

Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên,
công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là
doanh nghiệp tư nhân; ghi chức danh cửa người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.
(7)

Ghi tóm tắt mô tả hành vi vi phạm.

(8)

Ghi điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực cụ thể.
(9) Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (cảnh cáo/phạt tiền/tước quyền sử dụng
giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn/tịch thu tang
vật, phương tiện vi phạm hành chính/trục xuất).
(10)

Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (trường hợp phạt tiền, thì ghi rõ
mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành
nghề hoặc, đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước hoặc đình chỉ;
trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ số lượng, giá trị tang
vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).
(11)

Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (trường hợp tước quyền sử dụng giấy phép,
chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, thì ghi rõ thời hạn, thời điểm tước
hoặc đình chỉ; trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì ghi rõ tên tang
vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu, đơn vị tính, số lượng, chủng loại, tình trạng,
chất lượng hoặc số tiền (ghi cả bằng số và bằng chữ) tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi
phạm bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị
tịch thu, nếu có biên bản kèm theo thì phải ghi rõ).
(12)

Ghi cụ thể các biện pháp khắc phục hậu quả mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải thực

(13)

Ghi cụ thể thời hạn thực hiện của từng biện pháp khắc phục hậu quả.

hiện.
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(14)

Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi
trường, bảo đảm giao thông, cơ quan nhà nước đã tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả
theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì ghi tên của cơ quan đã thi
hành biện pháp khắc phục hậu quả.
(15)

Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm/người đại diện tổ chức vi phạm.

(16)

Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức vi phạm.

(17)

Ghi đầy đủ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước hoặc tên, địa chỉ Ngân hàng thương mại
được Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt.
(18)

Ghi số tài khoản mà cá nhân/tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt trực tiếp hoặc chuyển

(19)

Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

khoản.
(20)

Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành
Quyết định.

