
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SI MA CAI

Số:          /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Si Ma Cai, ngày      tháng  10  năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (lần 2)

Căn cứ Quyết định 1038/QĐ-XPVPHC ngày 04/8/2022 của UBND huyện Si
Ma Cai về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông

Giàng A Mào; Thông báo số 52/TB-UBND ngày 25/8/2022 của UBND huyện Si
Ma Cai về việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất
đai (lần 1) đối với ông Giàng A Mào.

Đến nay, thời hạn thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã hết
nhưng ông Giàng A Mào chưa chấp hành.

UBND huyện Si Ma Cai yêu cầu ông Giàng A Mào, thường trú tại thôn Mào

Sao Phìn, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai thực hiện các nội dung sau:
1. Nội dung thực hiện: Chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

số 1038/QĐ-XPVPHC ngày 04/8/2022 của UBND huyện Si Ma Cai với hành vi vi
phạm hành chính: Chuyển đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên sang đất phi nông

nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Cụ thể:
- Mức tiền phạt: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng chẵn).
- Biện pháp khắc phục hậu quả : Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của

đất trước khi vi phạm.
2. Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 15/10/2022.
Nếu quá thời hạn nêu trên ông Giàng A Mào không thực hiện việc nộp phạt

và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra thì sẽ bị cưỡng chế

theo quy định.
Giao cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Truyền thông thực hiện thông

báo các nội dung liên quan tại thông báo này trên phương tiện truyền thông của
huyện.

Giao cho UBND xã Sín Chéng bàn giao thông báo này đến ông Giàng A
Mào và tuyên truyền để hộ ông Giàng A Mào thực hiện nội dung thông báo./.

Nơi nhận:
- TT UBND huyện;
- Ông Giàng A Mào (xã Sín Chéng);

- Trung tâm VH -TT - TT huyện;
- UBND xã Sín Chéng;

- Lưu: VT,TNMT.
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