
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:            /QĐ-XPVPHC       Cao Bằng, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản 
 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 26/BB-VPHC, lập hồi 09 giờ 10 

phút, ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Cao Bằng; 

Tôi: Hoàng Xuân Ánh; 

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có tên sau đây: 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tư.                         Giới tính: Nam. 

Ngày, tháng, năm sinh: 27/12/1989.                Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do. 

Nơi ở hiện tại: Xóm Trung Thành, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa, tỉnh 

Cao Bằng. 

Số CMND:   080540485.                                  Ngày cấp:  07/5/2018.   

Nơi cấp: Công an tỉnh Cao Bằng. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Từ giữa tháng 5 năm 2020 

đến ngày 01/7/2020, ông Nguyễn Văn Tư đã khai thác cát trong khu vực lòng hồ 

thủy điện Tiên Thành, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng mà không có Giấy 

phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Khối lượng 

cát đã khai thác, vận chuyển về điểm tập kết tại khu vực Pò Nam, xóm Trung 

Thành, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng được khoảng 700 m3. 

3. Quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 48 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP 

ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước và khoáng sản. 

4. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có. 

5. Các tình tiết tăng nặng: Không có. 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 
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Phạt tiền 125.000.000,0 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi năm triệu 

đồng chẵn). 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Nguyễn Văn Tư để chấp hành. 

Ông Nguyễn Văn Tư phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà đơn vị không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế 

thi hành theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện nộp tiền phạt tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng vào Tài 

khoản số 3949.0.1018622.00000, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao 

Bằng làm Chủ tài khoản trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết 

định xử phạt. 

Ông Nguyễn Văn Tư 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 Cao Bằng để thu tiền phạt. 

3. Giao UBND xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa trao trực tiếp Quyết 

định này đến ông Nguyễn Văn Tư. 

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện 

Quảng Hòa đôn đốc, kiểm tra ông Nguyễn Văn Tư chấp hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:           
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- UBND huyện Quảng Hòa; 
- Lưu: VT, CN.                                                                                                  

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

 

 
 

 
 

 
CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Hoàng Xuân Ánh 
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