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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 
 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 

ngày 20/6/2012; 

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

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

định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghi định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; 

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 05/BB-VPHC ngày 29/6/2021 của  

Ủy ban nhân dân phường Hà Huy Tập; 

Tôi: Nguyễn Trọng Hiếu -  Chức vụ: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Tĩnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

1.Bà: Lê Thị Uyên  

Sinh ngày: 12/7/1989                     Quốc tịch: Việt Nam 

Nghề nghiệp: Cắt tóc     

Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố 10, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Địa chỉ làm việc: Số 363 đường Hà Huy Tập (tổ dân phố 3, phường Hà Huy 

Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). 

CMND số 183679235 do Công an Hà Tĩnh cấp ngày 23/10/2017. 

2. Đã có hành vi vi phạm: Mở quán cắt tóc, gội đầu cho khách hàng, không 

chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền vi phạm khoản 2, Điều 14, Nghị định 117/2020/NĐ-

CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế. 

3. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không. 

4. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có): Thành thật hối lỗi, tích cực phối hợp với cơ 

quan chức năng xử lý vi phạm hành chính. 

5. Hình thức xử phạt chính:  Phạt tiền. 

6. Cụ thể: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đ ng chẵn). 

7. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao bà: Lê Thị Uyên để chấp hành Quyết định xử phạt.  

Số tiền phạt phải được nộp vào Ngân sách Thành phố Hà Tĩnh. 

Số tài khoản: 7111- Ngân sách thành phố, tại Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh. 
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Địa chỉ nộp tiền phạt: Quầy giao dịch Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi 

nhánh Hà Tĩnh (Vietinbank) tại Trung tâm Hành chính công thành phố. Địa chỉ: số 

11, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. 

        Trong thời hạn: 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt nếu không 

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

Bà Lê Thị Uyên có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết 

định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Phòng giao dịch KBNN Hà Tĩnh; Ngân hàng Công thương chi 

nhánh Hà Tĩnh để thu tiền phạt. 

3. Giao: phòng Y tế, UBND phường Hà Huy Tập tổ chức thực hiện Quyết 

định này./.  
 

Nơi nhận:    

- Như điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP; 

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

- Phòng Tư pháp; 

- Lưu: VT, YT. 

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
 

 

                    

 

 

 

 
 CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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