
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TiNII GIA LAI Dc  1p  - Tir do - Hnh phüc 

S& 46 /QD-UBND Gia Lai, ngàyL tháng - nám 2019 

QUYET DINH 
Xfr phit vi phm hành chInh 

Cn Cu Diu 57, Diu 68 Lut xr 1 vi phm hành chmnh; 
Can cu Nghj djnh s 167/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü quy 

djnh xü pht vi phm hành chInh trong linh virc an ninh, trt tr, an toàn xã hi; phông, 
chng t nn xã hi; phông cháy và chIra cháy; phàng, cMng bao  lrc gia dInh; 

Can Cu Biên bàn vi phm hành chInh s 44/BB-VPHC do Phông quãn 1 xut 
nhp cành — Cong an tinh Gia Lai 1p ngày 18/7/20 19; 

Xét d nghj cüa Cong an tinh Gia Lai ti van bàn s 7571BC-CAT-PAO8 ngày 
18/7/20 19 v vic xü pht vi phm hành chInh; 

Tôi: Vô Ng9c Thành; 
Chüc vu: Chü tjch UBND tinh Gia Lai, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. XCr pht vi phm hành chInh di vri bà: 

1. Hç và ten: Gualiza Monie Jen Giài tInh: Nü 
Ngày, tháng, näm sinh: 18/12/1985 Qu& tjch: Filipino 
Noi & hin tai:  116 Nguyn Lixcing B.ng, thành phô Pleiku, tinh Gia Lai. 
Ho chiu so: P7480265A; ngày cp: 07/6/20 18; Nai cp: Philippines. 

2. Dã thrc hin hành vi vi phm hành chInh: Ngi.r&i ntr&c ngoài nhp canh, 
hành ngh hoc có hot dng khác t?.i  Vit Nam ma không ducic phép cUa co quan có 
thm quyn Vit Nam. 

3. Quy djnh ti: Dim b, Khoãn 5, Diu 17 Nghj djnh s 167/20131ND-CP 
ngày 12/1 1/2013 cüa ChInh phü quy djnh xü pht vi phm hành chInh trong linh virc 
an ninh, trt tr, an toàn xã hi; phông, ching t nn xä hi; phông cháy và chUa cháy; 
phông, ch6ng bio hc gia dInh. 

4. TInh tiêt giãm nhç: Ngr&i vi phm hành chInh dà t11 nguyen khai báo, thành 
tht hi 1i. 

5. Bj áp dung hInh thüc xü pht nhr sau: 

HInh thüc xCr pht chInh: Phat ti&n 15.000.000 ding (Mw&i lam triêu dng,). 



Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hãnh k tt'r ngày k3 ban hãnh. 

Diu 3. Quy& djnh nay dixçic: 

1. Giao cho bà Gualiza Monie Jen là cá nhân vi phm có ten t?i  Diu 1 Quyt 
dnh nay d chip hãnh. 

- Ba Gualiza Monie Jen phài np 15.000.000 dông tiên pht vào ngân sách Nba 
rnthc ti Ngân hang TMCP Cong thixcmg Vit Nam chi nhánh Gia Lai (dja chi: 01 
Trn Hi.rng Dio, Tp.Pleiku, Gia Lai) trong th&i hn 10 ngày, k tü ngày nhn diicic 
quyt djnh xir pht. 

- Ba Gualiza Monie Jen phâi nghiêm chinh chip hành quyt djnh xfr pht nay. 
Nu qua th?yi hn ma bà Gualiza Monie Jen không tir nguyen chip hãnh thI s bj 
cixông ch thi hành theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Gui cho Ngãn hang TMCP Cong thuong Vit Nam chi nhánh Gia Lai d thu 
tin phit. 

3. Giri cho Cong an tinh Gia Lai d 
cho bà Gualiza Monie Jen theo quy djnh.I 

Nol nit In: 
- Nhtr Dieu 3; 
- CT.UBND tinh (b/c); 
- Cong an tinh Gia Lai (04 bin); 
- Ngãn hang TMCP Cong thuang VN clii nhánh 
Gia Lai; 
-LtruVl,NC. 
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i'rc thirc hin; giao Quyt djnh xü pht 
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