
UY BAN NIJAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T'NH GIA LA! Dc Ip - Ttr do - Hanh  phtIc 

So: WA /QD-UBND Gia Lai, ngàyAq tháng g nám 2019 

QUYET D!NH 
Xir phit vi phm hành chInh 

Can cr Diu 57, Diu 68 Lut xü 1 vi pham hành chInh; 
Can cirNghj djnh s 167/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChInh phü quy 

djnh xir phat vi phrn hành chInh trong linh vçrc an ninh, tr.t tir, an toàn xâ hi; phông, 
chng t nan  xã hi; phông cháy và chüa cháy; phông, chng bao  1irc gia dInh; 

Cin cr Biên ban vi phm hành chInh s 57/BB-VPHC do Phông quãn 1 xut 
nhp cãnh— Cong an tinh Gia Lai 1p ngày 08/8/20 19; 

Xét d nghj cüa Cong an tinh Gia Lai tai  van ban s 832/BC-CAT-PAO8 ngày 
09/8/20 19 v vic xfr pht vi phm hành chInh; 

Tôi: Vô Ngçc Thành; 
Chüc vi.i: Chü tjch UBND tinh Gia Lai, 

QUYET DINH: 

Diu 1. Xir pht vi pharn hành chInh di vi ông: 

1. HQ và ten: LIANG WUCHENG Giói tInh: Nam 
Ngày, tháng, nàm sinh: 15/3/1974 Quc tjch: Trung Qu& 
Noi & hin tai:  Quâng Tây, Trung Quôc (tarn trü t?i:  11/13 Quang Trung, 

phtrng An Tan, TX An Khê, tinh Gia Lai). 
H chiu s& E48764482; ngày cp: 10/4/20 15; ni cp: Trung Quc. 

2. Dã thirc hin hành vi vi phm hãnh chInh: Ngii&i niló'c ngoài nhp cãnh, 
hãnh ngh hoc Co hott dng khác tai  Vit Nam ma không dugc phép cl'ia Co quan cO 
thin quycn Vit Nam. 

3. Quy djnh tai:  Dim b, Khoãn 5, Diu 17 Nghj djnh s 167/2013/ND-CP 
ngày 12/11/20 13 cüa ChInh phü quy djnh xü pht vi pham hânh chInh trong 11th v11c 

an ninh, trt tir, an toàn xã hi; phông, chng t nn xä hi; phOng cháy vã chüa cháy; 
phOng, chng bao  hrc gia dInh. 

4. Các tInh ti& tAng nng, giãm nhe: Không. 

5. Bj áp ding hInh thirc x& pht nhu° sau: 

Hmnh thüc x& pht chInh: Phat tin 20.000.000 dng (Hai rnu'oi triu d&ig,. 



Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành kê tr ngày k ban hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay duçc: 

1. Giao cho ông Liang Wucheng là Ca nhân vi phm Co ten tai  Diu 1 Quyt 
djnh nay d chip hãnh. 

- Ong Liang Wucheng phãi np 20.000.000 dng tin pht vào ngân sách Nba 
nuóc tai  Ngân hang TMCP Cong thung Vit Nam chi nhánh Gia Lai (dja chi: 01 
TrAn Hung Do, Tp.Pleiku, Gia Lai) trong thii han  10 ngày, ké tir ngày nhn dugc 
quyt djnh xà pht. 

- Ong Liang Wucheng phâi nghiêm chinh chp hành quyt djnh xi'r pht nay. 
Nu qua th&i hn ma ông Liang Wucheng không t1r nguyen chip hành thI sê bj cuö'ng 
ch thi hành theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

2. Gri cho Ngân hang TMCP COng thuong Vit Nam chi nhánh Gia Lai d thu 
tin pht. 

3. Gài cho Cong an tinh Gia Lai c 
cho ông Liang Wucheng theo quy djnh./ 

No'inI:ln: 
-NhtrDiêu3; 
- CT.UBND tinh (b/c); 
- Cong an tinh Gia Lai (04 bàn); 
- Ngãn hang TMCP Cong thung VN chi nhánh Gia 
Lai; 
-Li.ruVT,NC. 
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