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HUYỆN TAM DƯƠNG 
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Số:   2766 /QĐ-XPVPHC Tam Dương, ngày 01 tháng 10  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo 

lực gia đình; 

Căn cứ Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình 

hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản Số 3342 /UBND-VP ngày 

12/9/2021 của UBND huyện Tam Dương về việc thực hiện Quyết định 2520/QĐ-

CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 1117/BB-VPHC do Công an huyện 

Tam Dương lập ngày 26/9/2021 và các tài liệu liên quan; 

Theo đề nghị của Công an huyện Tam Dương tại Văn bản số 946/CV-CAH 

ngày 30/9/2021; đề nghị của Chánh Văn Phòng HĐND&UBND huyện và 

Trưởng phòng Tư pháp huyện;  

Tôi: Phùng Mạnh Thắng        Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Tam Dương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Họ và tên: Lại Văn Hậu               Giới tính: Nam          

Sinh ngày: 21/8/1989        Dân tộc: Kinh              Quốc tịch: Việt Nam 

Nghề nghiệp: Kinh doanh 

Nơi cư trú: Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  
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Thẻ Căn cước công dân số: 031089006743    Cục Cảnh sát đăng kí, quản 

lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư cấp ngày 13/12/2017         

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Ngày 25/9/2021 ông Lại Văn 

Hậu có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt 

động kinh doanh, dịch vụ đối với cơ sở dịch vụ Karaoke do mình làm chủ để phòng 

chống dịch Covid-19; Hoạt động kinh doanh ngành, nghề (dịch vụ karaoke) có điều 

kiện về an ninh, trật tự  mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

tự;  

3. Hành vi trên của ông Lại Văn Hậu đã vi phạm quy định tại: Điểm c, 

khoản 3, Điều 12 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 và Điểm a, khoản 3, 

Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 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 và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia 

đình 

4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Không. 

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

a) Hình thức xử phạt chính:  

- Phạt tiền: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi vi phạm 

điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 

Chính phủ. 

- Phạt tiền: 10.000.000đ (Mười triệu đồng) đối với hành vi vi phạm 

Điểm a, khoản 3, Điều 11 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ. 

Tổng mức tiền phạt: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) 

b) Hình thức phạt bổ sung: Không 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông  Lại Văn Hậu để chấp hành Quyết định xử phạt. 

Ông  Lại Văn Hậu phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. 

Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

Ông Lại Văn Hậu phải nộp số tiền bị xử phạt tại Kho bạc nhà nước huyện 

Tam Dương trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử 

phạt. 



Ông Lại Văn Hậu có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước huyện Tam Dương để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Văn hoá - Thông 

tin, phòng Tư pháp huyện; UBND xã Duy Phiên để phối hợp tổ chức thực hiện. 

4. Gửi cho Công an huyện Tam Dương (05 bản) để giao Quyết định cho 

người vi phạm và tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch& PCT UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phùng Mạnh Thắng 
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