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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QĐ-XPVPHC

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 8 năm 2019

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 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12 /2017 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 23/BB-VPHC do Cảng vụ
hàng hải Quảng Ngãi lập ngày 23/8/2019;
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tại Công văn
số 456/CVHHQNg-PC ngày 23/8/2019;
Tôi: Võ Phiên; Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông có tên sau đây:
1. Họ và tên: Vũ Văn Viễn, Giới tính: Nam;
Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1975, Quốc tịch: Việt Nam;
Nghề nghiệp: Thuyền trưởng phương tiện Mạnh Thắng 69;
Địa chỉ: Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định;
CMND số: 036075004346, ngày cấp: 06/6/2017, nơi cấp: Cục cảnh sát
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;
Là người đại diện cho phương tiện Mạnh Thắng 69.
2. Đã có hành vi phạm hành chính:
Hành vi: Phương tiện Mạnh Thắng 69 hoạt động không đúng vùng
được phép hoạt động theo quy định (Quy định tại điểm c, khoản 10, Điều 33
của Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017).
3. Các tình tiết tăng nặng: Không.
4. Các tình tiết 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: Phạt tiền
Mức xử phạt hành vi: 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu đồng).
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 ông Vũ Văn Viễn, là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1
Quyết định này để chấp hành.
Ông Vũ Văn Viễn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt
này. Nếu quá thời hạn mà ông không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế
thi hành theo quy định của pháp luật.
Ông Vũ Văn Viễn phải nộp tiền phạt này vào tài khoản số
741.01.00.00000 Chương 021, khoản 225, tiểu mục 4252 tại Kho bạc Nhà
nước huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hoặc nộp tại Cảng vụ Hàng hải
Quảng Ngãi (đối với trường hợp thu hộ hoặc được ủy quyền thu hộ) trong
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt.
Ông Vũ Văn Viễn 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 Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để thu
tiền phạt.
3. Gửi cho Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi để tống đạt Quyết định xử
phạt này đến ông Vũ Văn Viễn và theo dõi quá trình thực hiện, khắc phục của
người vi phạm nêu tại Điều 1; kịp thời có biện pháp xử lý hoặc đề xuất cấp có
thẩm quyền xử lý nếu ông Vũ Văn Viễn không tự giác chấp hành./.
Nơi nhận:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CBTH;
- Lưu VT, CNXDak570.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
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