
UY BAN NHAN DAN 
TINH GIA LAI 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Dr do - Hnh phüc 

S: W-/QD-UBND Gia Lai, ngày.-f4'- tháng I nám 2019 

QUYET D!NH 
Xü pht vi phm hành chInh 

Can cr Diu 57, Diu 68 Lut xi'r 19 vi pham hành chInh; 
Can cir Ngh djnh si 167/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü quy 

djnh xCr pht vi phm hânh chInh trong linh vrc an ninh, tr.t tl:r, an toàn xã hôi; phông, 
chng t nn xã hi; phông cháy và ch1ta cháy; phông, chng bao 11:rc gia dInh; 

Can cir Biên ban vi phm hành chInh s 56/BB-VPHC do Phông quãn 19 xut 
nhp cânh — Cong an tinh Gia Lai Ip ngày 08/8/2019; 

Xét d nghj cüa Cong an tinh Gia Lai t?i  van ban s 832/BC-CAT-PAO8 ngãy 
09/8/20 19 v vic xà pht vi phtm hành chInh; 

Tôi: Vö Ng9c Thành; 
Chirc v11: Chü tjch UBND tinh Gia Lai, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Xü pht vi phm hành chInh di vâi ông: 

1. Ho và ten: HUANG QIURONG Giâi tinh: Nam 
Ngày, tháng, näm sinh: 07/3/1979 Qu& tjch: Trung Quc 
Ncii & hin ti: Quãng Thy, Trung Quc (ttm trñ tai:  11/13 Quang Trung, 

phi.thng An Tan, TX An Khê, tinh Gia Lai). 
H chiu s: E81096318; ngày cp: 14/6/20 16; ni cap: Trung Quc. 

2. Dã thirc hin hành vi vi pharn hành chInh: Ngu&i nu&c ngoài nhp cãnh, 
hânh ngh hoc có hoat dng khác tai  Vit Narn ma không du'gc phép cüa ca quan có 
thm quyn Vit Nam. 

3. Quy djnh t?i:  Dim b, Khoân 5, Diêu 17 Nghj djnh so 167/2013/ND-CP 
ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü quy djnh xà pht vi phrn hành chInh trong linh virc 
an ninh, trt tir, an toàn xã hi; phông, chng t nan  xã hi; phông cháy và chüa cháy; 
phóng, chng bo hrc gia dInh. 

4. Các tInh tit tang nng, giâm nhç: Không. 

5. Bj áp ding hInh thirc xü phit nhi.r sau: 

HInh th.'rc xCr phit chInh: Phat tiên 20.000.000 aong (Hai mutri triu dô'ng). 



Diu 2. Quyt cljnh nay có hiu hic thi hành k tü ngày k ban hành. 

Diu 3. Quy& ctjnh nay thrçic: 

1. Giao cho ông Huang Qiurong là cá nhân vi pham có ten tai  Diu 1 Quyt 
djnh nay d chp hành. 

- Ong Huang Qiurong phái np 20.000.000 dng tin pht vào ngân sách Nba 
nithc ti Ngân hang TMCP Cong thuang Vit Narn chi nhánh Gia Lai (dja chi: 01 
Trn Hung Dto, Tp.Pleiku, Gia Lai) trong th&i hn 10 ngày, ké tü ngày nh3n dtxgc 
quyt djnh xCr phat. 

- Ong Huang Qiurong phãi nghiêm chinh chp hành quyt djnh xü phat nay. 
Nu qua thai hn ma ông Huang Qiurong không tir nguyen chip hành thi së bj cuäng 
ch thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. GCri cho Ngân hang TMCP Cong thuung Vit Nam chi nhánh Gia Lai d thu 
tin pht. 

3. Gri cho Cong an tinh Gia Lai d 9h1'rc thrc hin; giao Quy& djnh xtr pht 
cho ông Huang Qiurong theo quy djnhi 

Noi n/ian: 
- Nhis Diêu 3; 
- CT.UBND tinh (b/c); 
- Cong an tinh Gia Lai (04 ban); 
- Ngân hang TMCP Cong thtrng VN chi nhánh Gia 
Lai; 
-LruVT,NC. 
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