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Tuyên Quang, ngày   19   tháng  02  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, giao thông 

đường thủy nội địa  
________________________ 

 

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

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành 

chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 

của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ Quy 

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

Căn cứ Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 10 /BB-VPHC do ông Tạ Trần Bình, 

cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

Công an tỉnh Tuyên Quang lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 

2020 tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

Công an tỉnh Tuyên Quang đối với ông Phạm Văn Tuân;  

Căn cứ Văn bản số 526/TTr-CAT-CSKT ngày 01 tháng 02 năm 2021 của 

Công an tỉnh Tuyên Quang về việc đề nghị đưa ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; 

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

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

09/QĐ-GQXP ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang; 

Tôi: Nguyễn Thế Giang;  

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị: Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Họ và tên: Phạm Văn Tuân.  

Ngày, tháng, năm sinh:  01 tháng 8 năm 1981      Quốc tịch: Việt Nam. 
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Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Lao động tự do. 

Địa chỉ: thôn Cầu Cháy, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

Giấy chứng minh nhân dân: số 070643336 do Công an tỉnh Tuyên 

Quang cấp ngày 25/5/2017. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính 

2.1. Vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản: Vi phạm về khai thác 

khoáng sản (cát, sỏi) mà không có Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. Hồi 15 giờ 20 phút ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại 

sông Lô thuộc thôn An Phúc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang, ông Phạm Văn Tuân sinh năm 1981 sử dụng thuyền hút và thuyền chở 

không có giấy tờ đăng ký để khai thác 12,144 m3 cát lẫn sỏi ngoài phạm vi bảo 

vệ công trình thủy lợi; hành lang bảo vệ luồng; phạm vi luồng hoặc ngoài phạm 

vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa mà 

không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền cấp. 

2.2. Vi phạm các quy định về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa:  

Không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 

phương tiện theo quy định. Ngày 23 tháng 12 năm 2020, thuyền hút không có số 

đăng ký do ông Phạm Văn Tuân điều khiển đã khai thác cát, sỏi tại sông Lô 

thuộc thôn An Phúc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

nhưng không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của 

phương tiện theo quy định. 

3. Được quy định tại: 

3.1. Vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản: Quy định tại điểm b, 

khoản 2, Điều 48 của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của 

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

nước và khoáng sản. 

3.2. Vi phạm các quy định về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa: Quy 

định tại điểm b, Khoản 8, Điều 11 Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 

25/12/2015 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường thủy nội địa. 

4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 

- Tình tiết tăng nặng: Không. 

- 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:  

- Vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản: Phạt tiền với mức phạt 

(trung bình khung) là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).   

- Vi phạm các quy định về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa: Phạt tiền với 

mức phạt (trung bình khung) là 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).   
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b. Hình thức xử phạt bổ sung:  

- Áp dụng Khoản 21, Điều 1, Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 

18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Buộc ông Phạm Văn Tuân 

phải nộp một khoản tiền tương đương với giá trị thuyền hút, thuyền chở không 

có số đăng ký là phương tiện vi phạm là 119.306.000 đồng (Một trăm mười 

chín triệu, ba trăm linh sáu nghìn đồng). Do ông Phạm Văn Tuân sử dụng trái 

phép thuyền hút để vi phạm hành chính.   

- Tịch thu 12,144 m3 cát trên khoang chứa của thuyền chở (không có số 

đăng ký) làm vật liệu xây dựng thông thường là tang vật vi phạm. 

Tổng số tiền phạt là: 146.806.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu, 

tám trăm linh sáu nghìn đồng). 

c. 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 Phạm Văn Tuân để chấp hành Quyết định xử phạt. 

Ông Phạm Văn Tuân phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt 

này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Ông Phạm Văn Tuân phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước tỉnh 

Tuyên Quang (tài khoản 7111) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

Quyết định xử phạt. 

Ông Phạm Văn Tuân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 

với Quyết định này theo quy định của pháp luật.  

2. Gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang để thu tiền phạt. 

3. Gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 

4. Gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp thực hiện. 

5. Giao Công an tỉnh để tổ chức thực hiện Quyết định này. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: Hồ sơ. 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 

 
 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thế Giang 
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