
UỶ BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /QĐ-XPVPHC Cẩm Thủy, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 
 

 Căn cứ Điều 38, Điều 57, 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 khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

 Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0027187/BB-VPHC lập ngày 

21/12/2021 của Công an huyện Cẩm Thủy. 

 Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình số 79/TTr-

CACT  ngày 23/12/2021; 

 Tôi: Trần Đức Hùng 

 Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông: 

 1. Họ và tên:  CAO ĐÌNH QUYỀN; Giới tính: Nam. 

 Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1976; Quốc tịch: Việt Nam. 

 Nghề nghiệp: Kinh doanh. 

 Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố Linh Thung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Số CMND: 038076006221;  ngày cấp: 08/01/2018;  nơi cấp: Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

 2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không chấp hành các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền. 

 3. Quy định tại: Khoản 2, Điều 14 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: Không. 
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 5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không. 

 6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:  

 a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền (Việt Nam đồng). Khung tiền phạt 

của hành vi vi phạm từ 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) đến 10.000.000 đồng 

(Mười triệu đồng). 

Áp dụng mức khung tiền phạt trung bình là 7.500.000 đồng (Bảy triệu 

năm trăm nghìn đồng). 

 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 từ ngày ký. 

 Điều 3. Quyết định này được: 

 1. Giao cho ông Cao Đình Quyền là cá nhân vi phạm để chấp hành. 

 Ông Cao Đình Quyền phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn ông Cao Đình Quyền không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị 

cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

 Ông Cao Đình Quyền phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn chi nhánh huyện Cẩm Thủy (nộp tại Chương 605, tiểu 

mục 4278) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt 

và 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 Cao Đình Quyền 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 Cao Đình Quyền có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 

với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

 2. Gửi cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 

huyện Cẩm Thủy để thu tiền phạt nêu trên. 

 3. Gửi cho Văn phòng HĐND - UBND huyện, Công an huyện để phối 

hợp tổ chức thực hiện. 

 Quyết định này gồm 02 trang./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

- Phòng Tư pháp; 

- Website huyện; 

- Lưu: VT, HS. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Đức Hùng 
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