
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ TRẤN THANH MIỆN

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

Số:…  /QĐ-XPVPHC          TT. Thanh Miện, ngày …   tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;
 Căn cứ Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu;
Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số: 03/BB-VPHC lập ngày 04 tháng 03 

năm 2022;  
Tôi:  Đỗ Quý Can
Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương.
QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Nguyễn Hữu Tuấn Giới tính: Nam.  Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/2003

Quốc tịch: Việt Nam;           Nghề nghiệp: Lao động tự do

Nơi ở hiện tại: Khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh 

Hải Dương

Số CMND, TCCCD: 030203008920cấp ngày: ……………… nơi cấp: Cục 

cảnh sát QLHC về TTXH

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính
Không có mặt khám sơ tuyển NVQS năm 2022 của HĐNVQS thị trấn 

Thanh Miện ngày 20 tháng 10 năm 2022, lệnh điều khám số 64
3. Quy định tại Khoản 01 Điều 05 của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có):
.............................................................................................................................
5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có):
..............................................................................................................................
6. Bị áp dụng mức hình phạt, biện phát khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, số tiền: 1.000.000đ



Bằng chữ: Một triệu đồng.
b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có)
c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ông Nguyễn Hữu Tuấn phải thực 

hiện  theo quy định tại Khoản 01 Điều 05 của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kế hoạch của Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn Thanh Miện.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân vi 
phạm có tên tại điều này chi trả. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi 
phạm hành chính (nếu có).
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2022.

Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Nguyễn Hữu Tuấn là cá nhân vi phạm để chấp hành.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Hữu Tuấn không tự nguyện chấp hành sẽ bị 
cưỡng chế thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành 
chính, 

Ông: Nguyễn Hữu Tuấn phải nộp tiền phạt tại kho Bạc nhà nước hoặc nộp 
tiền phạt vào tài   khoản số tài khoản  952741035413 của UBND thị trấn trong thời 
hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 
với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Ban CHQS thị trấn Thanh Miện tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
-Như điều 3;
-Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

                     Đỗ Quý Can
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