
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 29 /QĐ-XPVPHC 

 

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

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

Căn cứ Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

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 Biên bản vi phạm hành chính số 0002134/BB-VPHC do Kiểm lâm 

viên Nguyễn Văn Mão lập hồi 8 giờ 00 phút, ngày 22/8/2021 tại Trạm Kiểm lâm 

cửa rừng Phúc Sơn, thôn Tầng, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Văn bản số 489/CCKL-TTPC ngày 08/9/2021 của Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Tuyên Quang về việc tham mưu xử lý hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

Căn cứ kết quả điều tra, 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 

04 /QĐ-GQXP ngày 13/4/2021 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: Ma Văn Phượng                                Giới tính: Nam 

 Ngày, tháng, năm sinh: 13/01/1979                   Quốc tịch: Việt Nam. 

 Nghề nghiệp: Làm ruộng. 

 Nơi ở hiện tại: Thôn Biến, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

 Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 070841811; ngày cấp: 08/12/2016; 

nơi cấp: Công an tỉnh Tuyên Quang. 
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 2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:  

Khai thác rừng trái pháp luật, khối lượng 1,178 m3 gỗ Nghiến (gỗ rừng tự 

nhiên), nhóm II; (gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, Nhóm 

IIA)  tại lô 12, khoảnh 86B, chức năng rừng phòng hộ (theo Bản đồ Quy hoạch 

phân 3 loại rừng kèm theo Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh quy hoạch phân 3 loại 

rừng  (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020) 

thuộc thôn Biến, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình; 

 3. Quy định tại: Điểm b, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 35/2019/NĐ-CP 

ngày 25/4/2019 của Chính phủ. 

 4. Các tình tiết tăng nặng: Không. 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không. 

 6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.  

Cụ thể: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung:  

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) cưa xăng, nhãn hiệu 

Husqvarna 365 SP và 01 con Dao sắt, theo quy định tại điểm b, khoản 8, Điều 

13, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ. 

 c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không 

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

 Điều 3. Quyết định này được: 

 1. Giao cho ông Ma Văn Phượng là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 

Quyết định này để chấp hành. 

 Ông Ma Văn Phượng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà ông Ma Văn Phượng không tự nguyện chấp hành thì 

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

Ông Ma Văn Phượng phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên 

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

Ông Ma Văn Phượng 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 Tuyên Quang để thu tiền phạt. 

 3. Gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp. 
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 4. Gửi cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để phối hợp thực hiện. 

5. Gửi cho Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình, Công an huyện Lâm Bình tổ 

chức thực hiện./. 

 

      Nơi nhận:  
    - Như Điều 3; 
    - Lưu: Hồ sơ. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
 

 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

Nguyễn Thế Giang 
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