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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 
 

Căn cứ điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi bổ sung 

NĐ100/2019/NĐ-CP. 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số35/BB-VPHC lập ngày 26/8/2022; 

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ; 

Tôi: Phan Văn Thiền,  Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1: Xử phạt vi phạm hành chính đối với (ông bà/tổ chức) có tên sau: 

1. Họ và tên: Trần Văn Dương           - Giới tính: Nam 

Sinh ngày: 28/01/1992                             - Quốc tịch: Việt Nam 

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Lao động tự do   

Nơi ở hiện tại: Thôn Đan Trung, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vào khoảng  06 giờ 35 phút 

ngày 30/11/2022 tại đường liên xã Kỳ Thư  anh  Trần Văn Dương điều khiển xe 

máy mang biển kiểm soát: 38K1-136.31 không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô 

tô, xe máy khi tham gia giao thông đường bộ.  

3. Quy định tại:  Điểm b, khoản 4, điều 2, nghị định 123/2021/ND-CP 

 4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không 

5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Không.  

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Hình thức xử phạt chính
6a

: Phạt tiền. Cụ thể
6b

: 500.000 đồng (Năm trăm 

nghìn đồng)  

 Hình thức phạt bổ sung (nếu có)
7
: Không 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không 

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả
8
......................................, 

kể từ ngày nhận được Quyết định này. 

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại 

khoản 5, điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính. 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho anh Trần  Văn Dương  là cá nhân vi phạm/đại diện cho tổ chức vi 

phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 

Ông (bà)/Tổ chức có tên tại điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định 

xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông (bà)/tổ 

chức phải nộp tiền phạt tại
13a

 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), 

phòng giao dịch huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được Quyết định xử phạt. 

Anh Trần Văn Dương có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho
14

 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), phòng giao 

dịch huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để thu tiền phạt. 

3. Giao cho Công an xã Kỳ Thư để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: Hồ sơ. 

CHỦ TỊCH  

 
 

 

 Phan Văn Thiền  
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