ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 130/QĐ-UBND

Yên Châu, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Điều 38, Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
Theo đề nghị của Trưởng Công an huyện Yên Châu tại Tờ trình số 146/TTrCAH ngày 02/02/2021;
Tôi: Hà Như Huệ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt bằng hình thức: Phạt tiền đối với ông: LÒ VĂN TRƯƠNG
Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 01/01/1991
Nghề nghiệp: Lái xe.

Nơi ở hiện tại: Bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
CMND số: 050850322;

Ngày cấp: 13/12/2017

Nơi cấp: Công an tỉnh Sơn La.
Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Điều khiển xe ô tô không chú ý
quan sát gây tai nạn giao thông quy định tại:
Điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP mức tiền phạt:
10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.
- Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ: Không.
- Tổng mức tiền phạt chung là: 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng).
- Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe hạng C 03 tháng.
- Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm: Tạm giữ Giấy phép lái xe hạng C.
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.
Điều 2. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Lò Văn Trương để chấp hành Quyết định. Ông Lò Văn
Trương 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 tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt
theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông Lò Văn
Trương phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước huyện Yên Châu trong thời hạn
10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Ông Lò Văn Trương có quyền
khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của
pháp luật.
2. Giao Công an huyện Yên Châu: Vận động ông Lò Văn Trương chấp hành
Quyết định xử phạt và hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Công an huyện,
Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Yên Châu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và
ông Lò Văn Trương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- TTUBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CAH, .....b.

CHỦ TỊCH

Hà Như Huệ

