ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHỦ QUỎC

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

Số: 3 ^00/QĐ-XPVPHC

Phú Quốc, ngày M tháng ^ năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vỉ phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chúih phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường
săt;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 03358/BB-VPHC do ông Dương
Minh Phú - Thanh tra viên, Đội Thanh tra Giao thông Phú Quốc lập hồi 10 giờ 05
ngày 23 tháng 07 năm 2019 tại Áp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc,
tỉnh Kiên Giang,
Tôi: Mai Văn Huỳnh.

Chức vụ: Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc.
QƯYÉT ĐỊNH;
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông có tên sau đây:
1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 1989
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Tài xế
Nơi ở hiện tại: Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Số định danh cá nhâĩi/CMND/: Không cung cấp.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Điều khiển xe ô tô biển số đăng
ký: 20C-158.69 không mang theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường; không mang theo Giấy đăng ký xe.
3. Quy định tại: Điểm c Khoản 3 Điều 21; điểm b Khoản 3 Điều 21 Nghị định
số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường săt.

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: óOO.OOOđ (Sáu trăm nghìn đồng).
b) Hình thức phạt bổ sung: Không.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày

4^/2019.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Thanh Hải là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1
Quyết định này đế chấp hành.
Ông Nguyễn Thanh Hải có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết
định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Thanh Hải không tự nguyện
chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Trường họp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vỉ
phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vì phạm hàrý
chính, ông Nguyễn Thanh Hải phải nộp tiền tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
triển Việt Nam chi nhánh Phú Quốc, địa chỉ: số 20 Đường 30/4, khu phố 1, thị
Dương Đông, huyện Phú Quốc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được
Quyết định xử phạt.
Ông Nguyễn Thanh Hải có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối V
quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi chọ Kho bạc Nhà nước Phú Quốc để thu tiền phạt.
3. Giao Đội Thanh tra Giao thông Phú Quốc để tổ chức thực hiện Quỵết định
NơỊỊ nhận:

..

1, It

NGƯỜI RA QUYÉT ĐỊNH-^

-NhưĐiêu 3;
- Lưu; Hồ sơ.

Mai Văn Huỳnh

