
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

Số:           /QĐ-XPVPHC 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Cao Lộc, ngày        tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

đối với ông Trịnh Văn Trực 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

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 Biên bản vi phạm hành chính số: 0013950/BB-VPHC lập ngày 

24/11/2020 và các tài liệu kèm theo hồ sơ; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện Cao Lộc tại Tờ trình số 2161/TTr-

CAH ngày 25/11/2020; 

Tôi: Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Họ và Tên: Trịnh Văn Trực; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Tự do; 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/12/1975; Quốc tịch: Việt Nam; 

Nơi ở hiện tại: Khu 1, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; 

Giấy phép lái xe số: 270126982654, Ngày cấp 26/10/2020; Nơi cấp: Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không đi đúng phần đường 

theo quy định gây tai nạn giao thông. 

3. Quy định tại: Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ. 

4. Tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ: Không áp dụng. 

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

a) Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền, mức phạt 11.000.000 đồng 

(Mười một triệu đồng chẵn). Áp dụng Điểm a Khoản 7 Điều 5 Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 03 

tháng, kể từ ngày 30/11/2020 đến ngày 28/02/2021. Áp dụng Điểm c Khoản 11 

Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Trịnh Văn Trực để chấp hành (Công an huyện Cao Lộc có 

trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Trịnh Văn Trực). 

Ông Trịnh Văn Trực phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. 

Nếu quá thời hạn mà ông Trịnh Văn Trực không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng 

chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Ông Trịnh Văn Trực phải nộp số tiền phạt quy định ở Điều 1 của Quyết định 

này tại Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được Quyết định xử phạt.  

Ông Trịnh Văn Trực 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 Cao Lộc để thu tiền phạt. 

3. Giao cho Trưởng Công an huyện Cao Lộc và thủ trưởng các cơ quan liên 

quan để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TP, KTHT, TC-KH huyện; 

- Công an huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                  Nguyễn Duy Anh 
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