UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

Số: 328 /QĐ-XPVPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 01 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 năm 2019;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
Trên cơ sở Biên bản vi phạm hành chính số 21/BB-VPHC ngày 01/6/2021
do UBND thị trấn Kông Chro lập.
Xét đề nghị của UBND thị trấn Kông Chro tại văn bản số 911/UBNDVHXH ngày 01/06/2021;
Tôi Võ Nguyên Nam - Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kông
Chro, tỉnh Gia Lai.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau:
1. Họ và tên: Mai Thị Thu Thủy.
Giới tính: Nữ.
Ngày, tháng, năm sinh: 28/01/1989.
Quốc tịch: Việt Nam.
Nghề nghiệp: Buôn bán.
Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 02, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh
Gia Lai.
Giấy CMND số: 231193696;
Ngày cấp: 10/6/2016;
Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động
kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

3. Hành vi trên đã vi phạm vào quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12,
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.
4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:
Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng
chẵn).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Gửi cho bà Mai Thị Thu Thủy để chấp hành Quyết định xử phạt.
Bà Mai Thị Thu Thủy phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt
này. Nếu quá thời hạn mà bà Mai Thị Thu Thủy không tự nguyện chấp hành thì
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, bà Mai
Thị Thu Thủy có trách nhiệm nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước huyện Kông
Chro (Địa điểm nộp tiền: Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Việt Nam - Chi nhánh huyện Kông Chro Đông Gia Lai).
- Bà Mai Thị Thu Thủy 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 Kông Chro để thu tiền phạt.
3. Giao UBND thị trấn Kông Chro tổ chức giao Quyết định xử phạt này
cho bà Mai Thị Thu Thủy (khi giao quyết định này phải có biên bản giao nhận).
Có trách nhiệm theo dõi việc chấp hành Quyết định xử phạt và báo cáo kết quả
thực hiện về Uỷ ban nhân dân huyện./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND huyện (B/cáo);
- UBND thị trấn Kông Chro;
- Lưu VT-UB.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
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