UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM THUỶ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3122 /QĐ-XPVPHC

Cẩm Thuỷ, ngày 26 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ Điều 57, Điều 63, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định về xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch UBND
huyện Cẩm Thủy về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 83701/BB-VPHC lập ngày
18/10/2021 và các tài liệu có trong hồ sơ;
Xét đề nghị của Công an huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 68/TTr-CACT ngày
24/11/2021;
Tôi: Nguyễn Tiến Lực,
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện,
Đơn vị: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
1. Ông: CHIU SHENG FENG,
Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1996; Quốc tịch:Trung Quốc,
Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Duyệt Cường,
Nơi ở hiện tại/Địa chỉ trụ sở: Thôn Cẩm Hoa, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy,
tỉnh Thanh Hóa,
CMND hoặc CCCD hoặc hộ chiếu/GCN đăng ký hoặc GP thành lập số:
352027832, ngày cấp 08/04/2019, nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan.
2. Đã thực hiện hành vivi phạm hành chính:
- Điều khiển xe ô tô biển số 36LD-002.77 không chú ý quan sát, không làm
chủ tốc độ gây tai nạn,quy định tại điểm a khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐCPngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt..
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- Điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá
0,25miligam/1 lít khí thở (0,06 mg/l),quy định tại điểm c khoản 6 Điều 5 Nghị định
100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
3. Các tình tiết tăng nặng : Không.
4. Các tình tiết giảm nhẹ: Không
5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền (Việt Nam đồng), cụ thể:
- Hành vi điều khiển xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ gây tai
nạn giao thông, khung hình phạt từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng, áp dụng
mức tiền phạt trung bình là 11.000.000đ (Mười một triệu đồng).
- Hành vi điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt
quá 0,25miligam/1 lít khí thở (0,06 miligam/1 lít khí thở), khung hình phạt từ
6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, áp dụng mức tiền phạt trung bình là 7.000.000
đồng (Bảy triệu đồng).
Tổng mức tiền phạt chung của 02 (hai) hành vi trên là: 18.000.000đ (Mười
tám triệu năm đồng).
b. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ô tô
hạng B1, số: 380153000853do Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa cấp ngày
16/11/2020 trong thời gian 11 tháng.Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung
kể từ ngày nhận được Quyết định này.
c. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 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 CHIU SHENG FENG là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1
Quyết định này 01 bản để chấp hành Quyết định xử phạt.
Ông CHIU SHENG FENG phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và
phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Cẩm Thủy (nộp tại Chương 605,
tiểu mục 4252) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt;
phô tô biên lai nộp tiền phạt gửi về UBND huyện (qua Công an huyện). Quá thời
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà ông
CHIU SHENG FENG chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định
xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân vi phạm phải nộp thêm tiền
chậm nộp theo quy định.
Ông CHIU SHENG FENG có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính
đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.
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2. Gửi cho Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
Nam Chi nhánh huyện Cẩm Thuỷ để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Công an huyện Cẩm Thủy (Đội Cảnh sát Giao thông – Trật tự) để
tổ chức thực hiện.
Quyết định này gồm 03 trang./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng HĐND – UBND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Website huyện;
- Lưu : VT, CA

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Tiến Lực

Người vi phạm đã nhận Quyết định này lúc.......giờ……., ngày......./11/2021
(Người nhận ký, ghi rõ họ tên)

