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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG PHONG 

 

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

Căn cứ Khoản 3,4 điều 52, Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012. 

Căn cứ Luật số 67/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số một số điều của Luật xử 

lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày  31/7/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh thú y, Nghị định 04/2020/NĐ-CP ngày 

03/01/2020 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 90/2017/NĐ-CP. 

 Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 25/BBVPHC  lĩnh vực thú y do tổ 

Quản lý trật tự đô thị phường lập vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 25  tháng 11 năm 

2022 tại tổ 24, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

 1. Ông: Trần Văn Trung   Sinh năm: 1991 

 Nghề nghiệp: Công ty điện lực Lai Châu  

Địa chỉ: Tổ 24 phường Đông Phong TP Lai Châu. 

Giấy CMT/CCCD số: 036091013869 cấp ngày: 07/01/2022 Nơi cấp: Cục 

CSQLHCVTTXH. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính về “Không đeo rọ mõm cho chó 

hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng” 

3. Hành vi trên đã vi phạm vào điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định 

90/2017/NĐ-CP, ngày 31/07/2017 của Chính phủ; Khoản 3, điều 2 Nghị định 

04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020. 

 4. Các tình tiết tăng nặng: Không có. 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Vi phạm lần đầu 

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

 + Hình thức sử phạt chính: Phạt tiền với mức là: 1.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn). 



+ Biện pháp khắc phục hậu quả: Cam kết không tái phạm. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/11/2022. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho Ông: Trần Văn Trung để chấp hành Quyết định xử phạt.                  

Ông Trần Văn Trung có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Ông Trần Văn Trung không tự nguyện chấp 

hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

 Số tiền phạt tại Điều 1 được nộp tại kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; địa 

chỉ: Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu; số tài khoản: 7111 – Ngân sách thành 

phố Lai Châu; mã cơ quan thu 1019671; mã địa bàn 03408; chương 805, tiểu mục 

4299, cơ quan quản lý thu: UBND phường Đông Phong, thành phố Lai Châu trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.    

Hoặc Ông bị xử phạt có tên tại Điều 1 nộp tiền phạt tại chỗ cho người đã 

ra quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính. 

2. Ông Trần Văn Trung có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

3. Gửi cho Ông Trần Văn Trung để phối hợp thi hành. 

4. Gửi cho Kho bạc nhà nước tỉnh Lai Châu để thu tiền phạt. 

5. Gửi cho công chức Địa chính – Xây dựng để tổ chức thực hiện. 

6. Gửi cho công chức Tài chính – Kế toán để biết và phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Chủ tịch UBND thành phố (B/c);   
- TT Đảng uỷ - HĐND  phường (B/c);                                       
- Lưu: VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nghiêm Văn Đẳng 
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