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Số:…………../QĐ-CCKBTS 

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

 

 ........................... , ngày.... tháng.... năm........ 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt 
 

Căn cứ Điều 86, Điều 87 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Điều 21 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế 

thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số .............................../QĐ-XPVPHC ngày..../..../....  

của ................................................................................................................................................................................... ; 

Căn cứ Quyết định về việc giao quyền số:………………………./QĐ-GQ ngày….......tháng…......năm ...............  

của: .................................................................................................................................................................................. ; 

Tôi là:................................................................Chức vụ: .............................................................................................  

Đơn vị:................................................................................................ Thẻ KTTT số .................................................  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính số …………………...……../QĐ-XPVPHC ngày ........................... của ..................................................   

xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

Ông (bà)/tổ chức:  .................................................................................................. Ngày sinh: ......................................   

Người đại diện theo pháp luật là ông/(bà): ....................................................................................................................  

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:  ..................................................................................................................................  

Nơi ở hiện tại/quốc tịch /địa chỉ trụ sở chính:  ..............................................................................................................  

Số CCCD/CMND/GPLX/hộ chiếu/ GCNĐK…………/ MSDN/ GPTL: ..................................................................   

Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp:  ............................................................................................................................  

Lý do bị cưỡng chế kê biên tài sản: không tự nguyện chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

số…………………./QĐ-XPVPHC ngày..../..../........ của ............................................................................................  

và  .....................................................................................................................................................................................   

Tổng số tiền bị xử phạt:  ............................ (Bằng chữ: ................................................................................................. ) 

Địa điểm kê biên: ............................................................................................................................................................  

Thời gian thực hiện: ............................................................................  ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 2. Giao cho ông/(bà):  ....................................................................... là Trưởng Đoàn kiểm tra theo Quyết định 

 ................................................................................................................. số:  ................................ ngày .........................  

của  ........................................................ cùng với các thành viên  .................................................................................  

Phối hợp với cơ quan, tổ chức: .............................................................................. tổ chức thực hiện Quyết định này.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày……………………. Quyết định này được giao cho cá 

nhân/tổ chức bị cưỡng chế có tên tại Điều 1 của Quyết định này để chấp hành và phải chịu mọi chi phí về việc tổ 

chức thực hiện cưỡng chế. Cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Cơ quan, tổ chức phối hợp; 
- Hồ sơ vụ việc; 
- Lưu cơ quan ban hành. 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên) 

 


