
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /QĐ-XPVPHC Cao Lộc, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự,  

an toàn xã hội đối với bà Nguyễn Thị Toan 

 

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

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia 

đình; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 99/BB-VPHC do Công an huyện 

Cao Lộc lập ngày 16/9/2020; kết quả xác minh và tài liệu có trong hồ sơ; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện tại Tờ trình số 1632/TTr-UBND 

ngày 16/9/2020;  

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: Nguyễn Thị Toan;                         Giới tính: Nữ; 

Ngày, tháng, năm sinh: 11/10/1961;                  Quốc tịch: Việt Nam; 

Nghề nghiệp: Tự do; 

Nơi ở hiện tại: Số 110, tổ 8, khu ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Giấy CMND số: 080720395; Ngày cấp: 31/7/2009; Nơi cấp: Công an tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:  

- Hành vi vi phạm thứ nhất (01): Đánh bạc trái phép bằng tú lơ khơ được 

thua bằng tiền. 

- Hành vi vi phạm thứ hai (02); Rủ rê người khác để đánh bạc trái phép. 

3. Quy định tại: Điều 26 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ. 

4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Không 

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

a) Hình thức xử phạt chính: 
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- Hành vi vi phạm thứ nhất (01): Phạt tiền, cụ thể mức phạt 1.500.000 đồng 

(Một triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn), áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 26 Nghị 

định 167/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. 

- Hành vi vi phạm thứ hai (02): Phạt tiền, cụ thể mức phạt 7.500.000 đồng 

(Bẩy triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn), áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 26 Nghị 

định 167/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không. 

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3: Quyết định này được: 

1. Giao cho bà Nguyễn Thị Toan để chấp hành (Công an huyện Cao Lộc có 

trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho bà Nguyễn Thị Toan). 

Bà Nguyễn Thị Toan phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. 

Nếu quá thời hạn mà bà Nguyễn Thị Toan không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị 

cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 của Quyết định này, bà Nguyễn Thị Toan 

phải nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được Quyết định xử phạt. 

Bà Nguyễn Thị Toan 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. Gửi cho Trưởng Công an huyện Cao Lộc và thủ trưởng các cơ quan, tổ 

chức có liên quan để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: TCKH, TP; 

- Công an huyện Cao Lộc; 

- UBND TT Đồng Đăng; 

- Lưu: VT+HS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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