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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số: 528/QĐ-XPVPHC 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 02  năm 2016 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

         Xử phạt vi phạm hành chính 

 

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 Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20/8/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường 

thủy nội địa; 

Căn cứ các Biên bản vi phạm hành chính số: 01163/BB-VPHC ngày 

28/01/2016; Số 01164/BB-VPHC và Biên bản vi phạm hành chính do Phòng 

Cảnh sát đường thủy- Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập cùng ngày 29/01/2016 tại 

Phòng Cảnh sát đường thủy 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 311/TTr- CAT-

PC68 ngày 29/01/2016“V/v đề xuất ra quyết định xử phạt VPHC”; Báo cáo kết 

quả nghiên cứu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính số: 27/BC-STP ngày 

18/02/2016 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: Lê Thọ Chín; Sinh năm 1969- Chủ Phao cẩu sàng: 

Địa chỉ: B nh Bộ - Phù Ninh - Phú Th ; 

*Bị áp dụng h nh thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:  

- Hình thức phạt chính: Phạt tiền; Cụ thể: 5.000.000đồng (Năm triệu 

đồng) do đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giả, giấy 

chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giả, 

gắn số đăng ký giả đưa phương tiện không có động cơ (Phao cẩu sàng) tr ng tải 
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toàn phần trên 15 tấn đến 100 tấn (Quy định tại Điểm c, Khoản 7, Điều 40 Nghị 

định số 93/2013/NĐ-CP của Chính phủ); 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy giấy chứng nhận đăng ký 

phương tiện giả, giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của phương tiện giả, xóa số đăng ký giả trên phương tiện. 

2. Ông: Lê Văn Ngọc;  Sinh năm 1973- Người điều khiển tàu chở PT- 

0611: 

Địa chỉ: Tiên Du- Phù Ninh- Phú Th . 

*Bị áp dụng h nh thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:  

- Phạt tiền; Cụ thể: 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng) do đã 

có hành vi điều khiển phương tiện tàu chở có tr ng tải toàn phần 256 tấn không 

có bằng thuyền trưởng hạng nh  (Quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 44 Nghị 

định số 93/2013/NĐ-CP của Chính phủ).  

- Phạt tiền; Cụ thể: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng) do đã 

có hành vi đưa phương tiện tàu chở PT- 0611 có công xuất máy chính 141CV 

vào sử dụng không có giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường của phương tiện (Quy định tại Điểm d, Khoản 5, Điều 40 Nghị định số 

93/2013/NĐ-CP của Chính phủ). 

Tổng cộng số tiền phạt là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).  

3. Ông: Nguyễn Trung Tài; Sinh năm 1989- Người quản lý Phao cẩu 

sàng: 

Địa chỉ: Thôn Chợ Tổng- Đức Ninh- Hàm Yên- Tuyên Quang: 

*Bị áp dụng h nh thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:  

- Phạt tiền; Cụ thể: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) do đã có hành 

vi khai thác khoáng sản (cát=36,6m
3
) làm vật liệu xây dựng thông thường không 

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

(khối lượng khoáng sản khai thác từ trên 25m
3
/ngày trở lên) (Quy định tại Điểm 

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

- Buộc Nguyễn Trung Tài phải nộp: 1.546.000.000đ ( ột t , năm trăm 

bốn mươi sáu triệu đồng) là số tiền tương đương trị giá phương tiện Phao cẩu 

sàng PT-1920 vào ngân sách Nhà nước (Quy định tại khoản 1, Điều 126 Luật 

Xử lý vi phạm hành chính năm 2012). 

4. Về xử lý tang vật, phương tiện vi phạm: 

- Áp dụng Điểm a, Khoản 4, Điều 37 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ: Tịch thu 36,6m
3 
cát, bán đấu giá sung công quỹ Nhà nước; Giao 

Công an tỉnh thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức 

bán đấu giá, nộp tiền ngân sách Nhà nước theo quy định. 

- Áp dụng Khoản 1, Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính: Trả lại 

phương tiện Phao cẩu sang mang BKS giả  PT- 1920  cho ông Lê Th  Chín, lý 
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do: Ông Lê Th  Chín không liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép của 

Nguyễn Trung Tài.  

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: Lê Th  Chín, Lê Văn Ng c, Nguyễn Trung Tài để 

chấp hành Quyết định xử phạt. 

Các ông: Lê Th  Chín, Lê Văn Ng c, Nguyễn Trung Tài phải nghiêm 

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

thi hành. 

Các ông: Lê Th  Chín, Lê Văn Ng c, Nguyễn Trung Tài 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 kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.   

Các ông: Lê Th  Chín, Lê Văn Ng c, Nguyễn Trung Tài 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  ôi 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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