
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-XPHC Gia Lai, ngày       tháng  8  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); 

Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng); 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0056327/BB-VPHC của Công an 

thành phố Pleiku lập ngày 02/8/2022; 

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số 

793/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1868/CAT-

PV01 ngày 11/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Họ và tên: Lê Trần Phú; Giới tính: Nam.  

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1977; Quốc tịch: Việt Nam. 

Nơi thường trú: Số 90 Buôn Kao, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Điều khiển xe ôtô trên đường mà 

trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (Hồi 21 giờ 09 

phút ngày 02/8/2022, tại số nhà 378 Trường Chinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, 

Công an thành phố Pleiku phát hiện ông Lê Trần Phú điều khiển xe ô tô Biển kiểm 

soát số: 47C-138.38 lưu thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt 

quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (kết quả đo nồng độ cồn: 0,458 miligam/l khí thở). 

3. Quy định tại: Điểm a, khoản 10 Điều 5 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Không. 

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính:  
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- Phạt tiền 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) về hành vi điều khiển 

xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

b) Hình thức xử phạt bổ sung:  

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe đến ngày 18/3/2024 (đến hết thời gian 

có giá trị của Giấy phép lái xe hạng C, số: 660016000481 của ông Lê Trần Phú do 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 18/3/2019). 

- Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 10 ngày, kể từ ngày nhận 

được Quyết định này. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Lê Trần Phú là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định 

này để chấp hành.  

Ông Lê Trần Phú phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu 

quá thời hạn mà ông Lê Trần Phú không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế 

thi hành theo quy định của pháp luật. 

a) Ông Lê Trần Phú phải nộp 35.000.000 đồng tiền phạt vào ngân sách Nhà 

nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

b) Ông Lê Trần Phú có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai để thu 

tiền phạt. 

3. Gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk biết phối hợp thực hiện. 

4. Công an thành phố Pleiku có trách nhiệm giao Quyết định xử phạt cho Ông 

Lê Trần Phú theo quy định; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực 

hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo đúng quy định 

của pháp luật./. 

Nơi nhận:   KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh Gia Lai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai; 

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk; 

- Công an thành phố Pleiku (03 bản chính); 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Đỗ Tiến Đông 
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Quyết định đã giao trực tiếp1 cho Ông/bà………………………….. bị xử phạt vào 

hồi…….giở…….phút, ngày………/……../……… 

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

                                           
1
 Áp dụng đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức bị xử phạt. 
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