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UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN TRÀ ÔN                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
    

Số:  1716 /QĐ-XPVPHC                               Trà Ôn, ngày 10  tháng 4 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản   

  Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước 

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính Phủ quy định xử 

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

 Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 11/BB-VPHC, do ông Nguyễn Phạm 

Xuân Tài, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện - Thành viên Đoàn kiểm 

tra về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện lập lúc 06 giờ 45 phút, ngày 06/4/2019 

tại trụ sở Công an xã Phú Thành, địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long;     

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

 Xét Tờ trình số 178/TTr- TNMT ngày 08/4/2019 của Trưởng Đoàn kiểm tra về tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

khoáng sản; 

 Tôi, Trương Kế Truyền; Chức vụ: Chủ tịch; 

 Đơn vị: Uỷ ban nhân dân huyện Trà Ôn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau: 

 1. Ung Thành Đựng, Giới tính: Nam. 

 Ngày, tháng, năm sinh: 1988. Quốc tịch: Việt Nam. 

 Nghề nghiệp: làm thuê. 

 Nơi ở hiện tại: ấp Đông Nam, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.  

Giấy CMND số 301247928, cấp ngày 16/9/2015, nơi cấp: Công an tỉnh Long An. 

 2. Ông Ung Thành Đựng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: khai thác 

khoáng sản (cát sông) làm vật liệu xây dựng thông thường không có sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền trên tuyến sông Hậu, thuộc khu vực ấp Phú Sung, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long với khối lượng khoáng sản đã khai thác 27 m
3
 cát. 

 3. Quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 44 Nghị định số: 33/2017/NĐ-CP ngày 

03/4/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản. 

4. Các tình tiết tăng nặng: ông Ung Thành Đựng đã bị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện Trà Ôn ban hành quyết định số: 952/QĐ-XPVPHC ngày 15/3/2019 xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, nay tiếp tục tái phạm. 
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5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không. 

 6. Hành vi vi phạm của ông Ung Thành Đựng bị áp dụng hình thức xử phạt như 

sau:  

 a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với mức phạt là 20.000.000 đồng (Hai mươi 

triệu đồng).  

 b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.  

 c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không áp dụng. Lý do: tại thời điểm kiểm tra, 

Đoàn kiểm tra đã đề nghị ông Ung Thành Đựng phải bơm toàn bộ khối lượng khoáng sản 

cát trên ghe trả lại lòng sông và ông Ung Thành Đựng đã chấp hành xong. 

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

          Điều 3. Quyết định này được: 

  1. Giao cho ông Ung Thành Đựng để chấp hành; 

Ông (bà) có tên tại Điều 1 Quyết định phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử 

phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Ung Thành Đựng không tự nguyện chấp hành thì sẽ 

bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn huyện Trà Ôn trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử 

phạt. 

          Ông Ung Thành Đựng có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trà Ôn để theo 

dõi, tổ chức thu tiền phạt; 

           3. Gửi cho Đoàn kiểm tra về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện tổ chức 

tống đạt quyết định đến ông Ung Thành Đựng và theo dõi việc thực hiện Quyết định của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện như ở Điều 1 và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện theo quy định./.    

Nơi nhận: 
 - Như điều 3 (T/h);        

 - Phòng Tư pháp; 

 - UBND xã Phú Thành; 

 - Đăng trang Web; 

 - Lưu: VT.   
 

 

 

 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
             

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND huyện 

Trương Kế Truyền 
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