ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Sông Lô, ngày05 tháng 02 năm 2021

Số:142 /QĐ-XPVPHC

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
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 năm 2019.
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 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
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;
Căn cứ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 03 ngày 08/01/2021 của Công
an huyện Sông Lô;
Theo đề nghị của Công an huyện Sông Lô tại Tờ trình số: 161b/TTr- CASL ngày
22/01/2021 của Công an huyện Sông Lô về việc đề nghị Chủ tịch UBND huyện Sông Lô
ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
Căn cứ Quyết định giao quyền số 238/QĐ-GQXP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Chủ
tịch UBND huyện Sông Lô;
Tôi: Triệu Văn Chúc; Chức vụ: Phó Chủ tịch; Đơn vị: UBND huyện Sông Lô.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông: Lê Văn Dũng; Sinh năm 1979.
Nơi cư trú: Thôn Tân Thành, xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy
định tại điểm a, khoản 7, Điều 5 Nghị định số 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 sắt.
“Điều 5. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm
quy tắc giao thông đường bộ

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe
thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông;
dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không
đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ
khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có
biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược
chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây
tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều này”.
Tình tiết tăng nặng: Không.
Tình tiết giảm nhẹ: Không.
Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng).
- Hình thức phạt bổ sung: Tước GPLX hạng C trong thời hạn 03 tháng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Lê Văn Dũng để chấp hành Quyết định xử phạt, ông Lê Văn Dũng
phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng
chế thi hành.
Ông Lê Văn Dũng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước huyện Sông Lô trong
thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.
Ông Lê Văn Dũng 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 Sông Lô để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Công an huyện Sông Lô:
Giao Quyết định này cho ông Lê Văn Dũng trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ký.
Tạm giữ GPLX của ông Lê Văn Dũng trong thời hạn 03 tháng.
4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Công an huyện,
phòng Tư pháp, phòng Tài chính-Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện Sông Lô, các
tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.
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