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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM THỦY 

 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 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

 Căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 Quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an nuinh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ 

nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 

đìn;. 

 Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số  05 /BB-VPHC lập ngày 23/12/2022 

của Công an huyện Cẩm Thủy; 

 Căn cứ Quyết định số 11 /QĐ-UBND ngày  04/01/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Cẩm Thủy về việc giao quyền trong xử phạt vi phạm hành chính; 

 Xét tờ trình số 72/TTr-CACT, ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Trưởng Công 

an huyện Cẩm Thủy về đề nghị xử phạt vi phạm hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: 

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông (bà) có tên sau đây: 

Họ và tên: Trương Quốc Khoa, Giới tính: Nam, 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1987; Quốc tịch: Việt Nam, 

Nghề nghiệp: Làm ruộng, 

Nơi ở hiện nay: thôn Nâm Trẹn, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Số định danh cá nhân/CMND/hộ chiếu: 0380701637. 

Ngày cấp: 07/01/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vào hồi 16h00’ ngày 09/12/2022, tổ 

công tác của Công an huyện Cẩm Thủy trong quá trình làm việc ở thôn Nâm Trẹn, 

xã Cẩm Thành phát hiện ông Trương Quốc Khoa (Sinh ngày 02/01/1987, có hộ 



khẩu thường trú tại thôn Nâm Trẹn, xã Cẩm Thành) đang nhận hàng hóa (bưu gửi) 

được vận chuyển qua đường bưu chính, nghi là hàng hóa cấm. Tổ công tác của 

Công an huyện đã yêu cầu ông Trương Quốc Khoa phối hợp để kiểm tra hàng hóa 

nêu trên. Quá trình kiểm tra, Công an huyện phát hiện 01 vật dạng ống ngắm. Qua 

khai thác, Làm việc, ông Khoa giao nộp thêm 01 vật dạng khung súng đang cất giữ 

tại nhà. Tổ công tác đã yêu cầu ông Khoa về trụ sở Công an xã Cẩm Thành để làm 

rõ vụ việc. Tại đây, ông Khoa khai nhận mua số linh kiện trên về để lắp ráp thành 

súng săn với mục đích đi săn thú rừng. 

Căn cứ kết luận giám định số 65/KL-KTHS ngày 20/12/2022 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận: “01 (một) khẩu súng có số kí hiệu 

“AIRFORCE airguns SB2305 Made In USA” trong vụ trên gửi đến giám định là 

súng hơi, thuộc loại súng săn – không phải vũ khí quân dụng. Hiện khẩu súng này 

không có hệ thống van và không có bình chứa khí nén”. Xác định hành vi của ông 

Trương Quốc Khoa vi phạm quy định về “chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, 

sửa chữa, sử dụng, chiếm đoạt súng săn hoặc chi tiết, cụm chi tiết súng săn”. 

3. Quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 

31/12/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; 

cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bao lực gia đình. 

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 (Việt Nam đồng). Khung tiền phạt của hành 

vi vi phạm: Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, mức phạt trung bình là 

15.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Mười lăm triệu đồng). 

b) Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (theo 

quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP). 

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu là 01 (một) khẩu súng có số 

kí hiệu “AIRFORCE airguns SB2305 Made In USA” thuộc loại súng săn – không 

phải vũ khí quân dụng. Hiện khẩu súng này còn mới, không có hệ thống van và 

không có bình chứa khí nén. 

c) 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 Trương Quốc Khoa là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết 

định này 01 bản để chấp hành. 

Ông (bà) có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. 



Nếu quá thời hạn mà ông Trương Quốc Khoa không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị 

cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

a) Ông (bà) bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Cẩm Thủy trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. 

b) Ông Trương Quốc Khoa 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 Việt Nam Chi nhánh 

huyện Cẩm Thủy để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Công an huyện Cẩm Thủy (đội An ninh) để tổ chức thực hiện. 

4. Gửi cho Văn phòng HĐND – UBND huyện để biết và phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòng tài chính- kế hoạch; 

- Phòng tư pháp; 

- Website huyện; 

- Lưu: VT, CA. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định đã giao trực tiếp cho ……………………………….. bị xử phạt vào 

hồi.... giờ.... phút, ngày…./…../….. 

 

 NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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