UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 714/QĐ-XPHC

Gia Bình, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIA BÌNH
Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm
hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính về xây dựng số 05/BB-VPHC lập
ngày 15 tháng 6 năm 2022,
Căn cứ Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 15/6/2022 của UBND thị trấn Gia
Bình về việc vi phạm trật tự xây dựng của ông Trần Anh Tuấn.
Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-GQXP, ngày 02/12/2021 của Chủ tịch
UBND huyện Gia Bình về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;
Theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại văn bản số 42/CVKTHT, ngày 16/6/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau:
Họ và tên: Trần Anh Tuấn;
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1982;
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Lao động tự do;
Nơi ở hiện tại: Thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh.
Số CMND: 125130704; Ngày cấp: 10/3/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Ông Trần Anh Tuấn đã tổ
chức thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ không có giấy phép xây dựng
mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Cụ thể: Ông Trần Anh Tuấn đã
xây dựng nhà ở riêng lẻ tại thửa đất số 195, tờ bản đồ số 97, diện tích xây dựng
86 m2 (chiều dài 19 m x chiều rộng 4,5 m), đường Hoàng Đăng Miện, thôn Phú
Ninh, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình mà không có giấy phép xây dựng.
3. Quy định tại: Điểm a, Khoản 7, Điều 16 Nghị định số 16/2022/NĐCP, ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về
xây dựng.

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: Phạt tiền với mức phạt là 35.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.
c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Trần Anh Tuấn là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1
Quyết định này để chấp hành.
Ông Trần Anh Tuấn có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết
định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Trần Anh Tuấn không tự nguyện
chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
a) Ông Trần Anh Tuấn bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại
Kho bạc nhà nước huyện Gia Bình (Địa chỉ: Số 3, đường Trần Hưng Đạo, thị
trấn Gia Bình, huyện Gia Bình) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được
Quyết định này.
b) Ông Trần Anh Tuấn 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 huyện Gia Bình để thu tiền phạt.
3. Gửi cho: Chủ tịch UBND thị trấn Gia Bình để tổ chức thực hiện.
4. Gửi cho: Phòng Tư pháp, Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng huyện để biết và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: Hồ sơ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình

Lương Trung Hậu

Quyết định đã giao trực tiếp cho ông Trần Anh Tuấn là người bị xử phạt
vào hồi.... giờ .... phút, ngày ……/……/………
NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

