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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                       

  Đồng Môn, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

 

 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Luật số 76/2020/QH14 sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính;  

Căn cứ Luật đất đai 2013;  

Căn cứ Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;  

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC lập ngày 14/10/2022 

của UBND xã Đồng Môn; 

Tôi: Nguyễn Tuấn Anh, Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Đồng Môn. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Văn Anh; 

Sinh ngày 12/5/1994, Chứng minh nhân dân số 184103652 do Công an Hà 

Tĩnh cấp ngày 05/02/2020.  

Địa chỉ thường trú: Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Tĩnh Hà Tĩnh. 

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện đăng ký biến 

động đất đai theo quy định tại Điểm b, Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013, vi 

phạm Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Các tình tiết giảm nhẹ:  Không 

- Tình tiết tăng nặng:       Không 

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

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, tổng mức phạt: 1.500.000 đồng (Một 

triệu năm trăm nghìn đồng); 

- Hình thức xử phạt bổ sung: Không 

- Các biện pháp khắc phục hậu quả: Ông Hoàng Văn Anh làm thủ tục đăng 

ký biến động theo quy định. 

Điều 2. Ông Hoàng Văn Anh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử 

phạt trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt. Số tiền 

phạt quy định tại Điều 1 phải nộp tại bộ phận Kế toán - ngân sách xã . 
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Quá thời hạn này, Ông Hoàng Văn Anh cố tình không chấp hành Quyết 

định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.  

Ông Hoàng Văn Anh có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. 

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

Trong thời hạn năm ngày, Quyết định này được gửi cho:  

1. Ông Hoàng Văn Anh để chấp hành;  

2. Kế toán - ngân sách xã để thu tiền phạt; 

Nơi nhận : 

    - Như điều 3; 

    - CT-PCT.UBND xã; 

    - Lưu VPUB./. 

                                                                                                         

         

CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh  
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