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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:  474/QĐ-XPVPHC 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 02  năm 2016 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

         Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh tài nguyên nước và khoáng sản 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản; 

Căn cứ các Biên bản vi phạm hành chính số: 01/BB-VPHC; Số 02/BB-

VPHC; Số 03/BB-VPHC do Phòng PC44- Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập cùng 

ngày 22/01/2016 tại Phòng PC44- Công an tỉnh Vĩnh Phúc;  

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ; 

Căn cứ văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số: 7453/UBND-

PC1 ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Công văn số 295/CV- CQĐT 

ngày 22/01/2016“V/ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính”; Báo cáo kết 

quả nghiên cứu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính số: 17/BC-STP ngày 

29/01/2016 của Sở Tư pháp; 

Tôi: Vũ Chí Giang; Chức vụ: Phó chủ tịch; Đơn vị: UBND tỉnh Vĩnh Phúc,  

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

 1. Ông: Phùng Công Vũ; Sinh năm 1959; 

 Địa chỉ: Xóm 1A - phường Đông Ngạc - Bắc Từ Liêm - Hà Nội; 

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền; Cụ thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi 

triệu đồng) về hành vi chỉ đạo khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có Giấy phép khai thác 

khoáng sản với khối lượng khoáng sản khai thác từ 25m
3
/ngày trở lên (Quy định 

tại  Điểm e, Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ).  

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Phùng Công Vũ khôi phục lại 

tình trạng ban đầu đối với 909,3m
3
 đất đã chỉ đạo cho phép khai thác trái phép 

tại khuôn viên Dự án xây dựng nhà máy xi măng Vĩnh Phúc thuộc khu đồi Trại 

Quan - thôn Giang - xã Cao Phong- huyện Sông Lô- Vĩnh Phúc (Quy định tại 

Khoản 5, Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ).  
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2. Ông: Nguyễn Văn Đông; Sinh năm 1990; 

Địa chỉ: Thôn Bản Hậu- xã Tử Du - Lập Thạch - Vĩnh Phúc; 

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền; Cụ thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi 

triệu đồng) về hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có Giấy phép khai thác 

khoáng sản với khối lượng khoáng sản khai thác từ 25 m
3
/ngày trở lên (Quy 

định tại  Điểm e, Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ).  

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Nguyễn Văn Đông khôi phục 

lại tình trạng ban đầu đối với 25m
3 

đất (khai thác sáng ngày 29/10/2015) và 

22,9m
3
 đất (khai thác sáng ngày 30/10/2010). Tổng khối lượng đất khôi phục lại 

tình trạng ban đầu là 47,9m
3
 tại khuôn viên Dự án xây dựng nhà máy xi măng 

Vĩnh Phúc thuộc khu đồi Trại Quan- thôn Giang- xã Cao Phong- Sông Lô- Vĩnh 

Phúc (Quy định tại Khoản 5, Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ).  

3. Ông: Văn Hoàng Long; Sinh năm 1981; 

 Địa chỉ: Thôn Mậu Lâm- phường Khai Quang- thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh 

Phúc; 

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền; Cụ thể: 8.000.000đồng (Tám triệu 

đồng) về hành vi vi phạm chỉ đạo khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có Giấy phép 

khai thác khoáng sản với khối lượng khoáng sản khai thác 08m
3
/ngày (Quy định 

tại Điểm b, Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ).   

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Văn Hoàng Long khôi phục 

lại tình trạng ban đầu đối với 08m
3
 đất (đã chỉ đạo khai thác trái phép ngày 

22/10/2015) tại khuôn viên Dự án xây dựng nhà máy xi măng Vĩnh Phúc thuộc 

khu đồi Trại Quan- thôn Giang- xã Cao Phong- Sông Lô- Vĩnh Phúc (Quy định 

tại Khoản 5, Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ).  

4. Về xử lý phương tiện vi phạm:  

Do Anh Nguyễn Minh Trường chủ sở hữu xe ô tô: BKS: 88K-4115; anh 

Hà Thế Đoàn chủ sở hữu xe ô tô: BKS: 88H-6715; anh Hà Vũ Hoàng chủ sở 

hữu máy múc nhãn hiệu DOOSAN SOLARA 130W-V là người được Nguyễn 

Văn Đông thuê máy múc, chở đất. Khi cho thuê máy múc và đi chở đất anh 

Trường, anh Đoàn, anh Hoàng không biết việc Đông khai thác đất trong nhà 

máy xi măng Vĩnh Phúc là trái phép. Áp dụng Khoản 1, Điều 126 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính:  

 - Trả lại xe ô tô: BKS: 88K-4115 cho chủ sở hữu là anh Nguyễn Minh 

Trường. 

 - Trả lại xe ô tô BKS: 88H-6715 cho chủ sở hữu là anh Hà Thế Đoàn.  
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- Trả lại máy múc nhãn hiệu DOOSAN SOLARA 130W-V cho chủ sở 

hữu là anh Hà Vũ Hoàng.  

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho các ông: Phùng Công Vũ, Nguyễn Văn Đông, Văn Hoàng 

Long để chấp hành Quyết định xử phạt. 

Các ông: Phùng Công Vũ, Nguyễn Văn Đông, Văn Hoàng Long phải 

nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị 

cưỡng chế thi hành. 

Các ông: Phùng Công Vũ, Nguyễn Văn Đông, Văn Hoàng Long phải nộp 

số tiền bị xử phạt tại Điều 1 quyết định này vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh 

Phúc trong thời hạn 10 ngày và khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày nhận được Quyết định xử phạt.   

Các ông: Phùng Công Vũ, Nguyễn Văn Đông, Văn Hoàng Long 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 tỉnh Vĩnh Phúc để thu tiền phạt; 

3. Gửi cho Sở Tài chính để theo dõi 

4. Gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi; 

5. Gửi cho Công an tỉnh (05 bản) để giao Quyết định và tổ chức thực hiện 

Quyết định này; 

6. Gửi cho UBND huyện Sông Lô để biết./.  

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- CPCT; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, PC1. 

       (Th- 20b) 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Vũ Chí Giang 
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