ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

Số: 2452 /QĐ-XPVPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lập Thạch, ngày 07 tháng 10 năm 2021
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 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 cứ Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC do Ủy ban nhân dân
xã Xuân Hòa lập ngày 02/10/2021 đối với ông Lê Xuân Hạnh;
Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 của Chủ tịch UBND
huyện Lập Thạch về việc giao quyền xử lý vi phạm hành chính;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa tại Tờ trình số 280/TTrUBND ngày 04/10/2021 về việc đề nghị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Tôi: Nguyễn Mạnh Tưởng, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông có tên sau đây:
1. Họ và tên: Lê Xuân Hạnh
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1994
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Lao động tự do.
Nơi ở hiện tại: Thôn Xuân Trạch, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 026094001561; ngày cấp:
05/08/2019;
nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Trốn tránh việc áp dụng biện
pháp cách ly y tế tại nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 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.
4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không
5. Các tình giảm nhẹ (nếu có): Không
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 7.500.000đ (Bảy triệu năm
trăm nghìn đồng chẵn). Mức phạt trên là mức phạt trung bình của khung tiền phạt
theo quy định.
- Hình thức xử phạt bổ sung: Không.
- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Lê Xuân Hạnh là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết
định này để chấp hành.
Ông (bà) có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, ông Lê
Xuân Hạnh phải nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước
huyện Lập Thạch. Quá thời hạn trên, nếu ông Lê Xuân Hạnh không tự giác chấp
hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Ông Lê Xuân Hạnh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với
Quyết định này theo quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa có trách nhiệm bàn giao và đôn đốc thực hiện
quyết định xử phạt vi phạm hành chính này đối với ông Lê Xuân Hạnh, lưu hồ sơ
vụ việc.
2. Gửi cho Kho bạc nhà nước huyện Lập Thạch để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa 03 (bản) để giao quyết định và tổ
chức thực hiện quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Cổng thông tin GTĐT huyện;
- UBND xã Xuân Hòa;
- Lưu VT - HS.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Tưởng

