
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số: 3867/QĐ-XPVPHC            Thị xã Kỳ Anh, ngày 11 tháng 8 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính 

 
 

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

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật 

tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng 

chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 347/BB-VPHC do Công an thị xã 

Kỳ Anh lập hồi 23 giờ 55 phút ngày 24 tháng 7 năm 2020; 

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

Tôi: Nguyễn Hoài Sơn;  Chức vụ: Chủ tịch UBND thị xã  

Đơn vị:  Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

       Ông: Lê Văn Kỳ       Sinh ngày 12/02/1994         Quốc tịch: Việt Nam 

Nghề nghiệp: Kinh doanh 

Hộ khẩu thường trú: Xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 

Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Giấy chứng minh nhân dân số: 363774318 cấp ngày 20/7/2010 tại Công an 

tỉnh Hậu Giang 

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Là người đứng đầu cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán 

dâm ở cơ sở do mình quản lý quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định 

167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.  

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

Hình thức xử phạt chính:  Phạt tiền 

Số tiền: 17.500.000 (Mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng) 

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

định này được:  

        1. Gửi cho ông Lê Văn Kỳ để chấp hành. 
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Ông Lê Văn Kỳ phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu 

không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

Ông Lê Văn Kỳ phải nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước thị xã Kỳ Anh 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Số tài khoản 

nạp phạt: 3941.0.1121972.00000 

       Ông Lê Văn Kỳ 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 thị xã Kỳ Anh để thu tiền phạt. 

3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính- Kế 

hoạch, Trưởng Công an thị xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan tổ chức thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;  

- Lưu: VT./. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hoài Sơn 
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