
ỦY BAN NHÂN DÂN    
XÃ HỒNG DỤ     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                   

Số:         /QĐ-XPVPHC                 Hồng Dụ, ngày       tháng       năm 2023     
 

QUYẾT ĐỊNH         
Xử phạt vi phạm hành chính             

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG DỤ 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành 
chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);                     

Căn cứ Nghị định số: 91/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 11 năm 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:01/BB-VPHC lập ngày 17/02/2023 
của UBND xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 

QUYẾT ĐỊNH:         
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông có tên sau đây:         
Họ và tên:  ĐỖ ĐÌNH HOAN           Giới tính: Nam               
Ngày, tháng, năm: 19/8/1972              Quốc tịch: Việt Nam   
Nghề nghiệp: Trồng trọt                          
Nơi ở hiện tại: thôn Thượng Đồng, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương.                
Căn cước công dân số: 030072013025, do cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp 

ngày 13/02/2022.    
- Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 

16/02/2023 tại khu ao công do ông Đỗ Đình Hoan nhận thầu khoán của UBND xã. 
Địa chỉ: đội 3, thôn Thượng Đồng, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 
Dương ông Đỗ Đình Hoan đã sử dụng đất nông nghiệp, không phải là đất trồng 
lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải 
là đất rừng sản xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cho phép theo quy định tại các điểm b và d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai, cụ 
thể: tự ý san lấp ao công xây bờ be dài 13,0m, chiều rộng 3,0m, cao 0,50cm bằng 
gạch ba vanh và gạch đỏ vữa xi cát. San lấp bằng cát với diện tích: 39,0 m2 ( Bằng 
chữ: Ba mươi chín mét vuông). Đổ bê tông dày 0,15cm bằng 5,85 m3 bê tông làm 
lối đi riêng. 

- Quy định tại: điểm a, khoản 2, Điều 11, Nghị định số: 91/2019/NĐ-CP, 
ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai.            

- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ: 
+ Tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần: được cán bộ chuyên 

môn nhắc nhở, lập biên bản làm việc, cơ quan thực hiện biện pháp ngăn chặn 
nhưng vẫn cố tình vi phạm.  

+ Tình tiết giảm nhẹ: không
- Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
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+ Hình thức xử phạt chính:  Phạt tiền.                    
Cụ thể: Bằng số: 5.000.000đ. (Bằng chữ: Năm triệu đồng Việt Nam)    
+ Hình thức xử phạt bổ sung: không               
-  Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

trước khi vi phạm.        
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả:10 ngày, kể từ ngày 

nhận được Quyết định này.                         
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                    
Điều 3. Quyết định này được:                    
1. Giao cho  Ông Đỗ Đình Hoan là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết 

định này để chấp hành.       
Ông Đỗ Đình Hoan có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định 

xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Ông Đỗ Đình Hoan không tự nguyện chấp hành 
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Ông Đỗ Đình Hoan bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền tại Ngân hàng 
nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được Quyết định này.  

Ông Đỗ Đình Hoan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy định của pháp luật.                       

2. Gửi cho Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang 
để thu tiền phạt.                    

3. Gửi cho Cán bộ Địa chính – Xây dựng xã; Trưởng công an xã; Chỉ huy 
trưởng quân sự xã; Trưởng thôn Thượng Đồng để tham mưu và theo dõi thực 
hiện./.         

   
Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  
- Lưu: VT, hồ sơ. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Đức Tráng  
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Quyết định xử phạt đã giao trực tiếp cho ông ……………………  bị xử phạt vào 
hồi 08 giờ 30 phút ngày …………………….     

Người nhận Quyết định
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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