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ỦY BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG BẮC HÀ 

 

Số: 07/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Hà, ngày 11 tháng 01 năm 2021 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

 ăn c     u        u     u t       v  p  m   n  c  n  s    20 2   13 

ngày 20/6/2012; 

 ăn c  Ng ị địn   00 20 9 N - P ng y 30  2 20 9 của    n  p ủ quy 

địn  x  p  t v  p  m   n  c  n  trong  ĩn  vực g ao t ông đường bộ v  đường sắt; 

 ăn c  b ên bản v  p  m   n  c  n  s  09/BB-VP     p ng y   /01/2021 

của  BN  p ường Bắc   ; 

Tôi: Nguy n  uy  ả   c  c vụ: Phó   ủ tịc   BN  p ường Bắc   , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên 

bản đối với ông (bà) có tên sau đây: 

1. Họ và tên: Nguy n Thị Hoan                  Giới tính: N      

Sinh năm: 1976                                           Quốc tịch: Việt Nam 

Nghề nghiệp: Lao động tự do.  

Nơi ở hiện tại: Số nhà 86 đường Xuân Diêụ, T  7 phường   c Hà, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bán  hàng  hóa vỉa  hè đường 

giao thông. 

3. Quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường s t. 

4. Địa điểm xảy ra vi phạm: Số nhà 86 đường Xuân Diêụ, T    phường 

  c Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp kh c phục hậu quả được áp dụng: 

1. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 

Mức phạt: 200.000 đồng ( a  trăm ng ìn đồng) 

2. Hình thức xử phạt b  sung: không. 

3.  iện pháp kh c phục hậu quả: Không được bán hàng trên vỉa hè, lòng 

đường giao thông. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Quyết định này được: 
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1. Giao cho  à Nguy n Thị Hoan là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 

Quyết định này để chấp hành. 

Số tiền phạt được nộp vào ngân sách phường. 

Số tài khoản 7111.1080413, tại Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh trong thời hạn 

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

Thời hạn thực hiện các biện pháp kh c phục hậu quả là 01 ngày, kể từ 

ngày nhận được Quyết định này. 

 Nếu quá thời hạn trên mà  à Nguy n Thị Hoan không tự nguyện chấp 

thành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

 à Nguy n Thị Hoan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 

với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Phòng giao dịch Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh để thu tiền phạt. 

3. Giao Công an phường, Công chức Xây dựng - quản lý đô thị, T  quản 

lý trật tự đô thị, Kế toán ngân sách phường t  chức thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Phòng Quản lý đô thị; 

- Chủ tịch, PCT U ND phường; 

- T  Quản lý trật tự đô thị; 

- Lưu: VT, VP. 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

N u  n Du  H i 
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