
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG SAO ĐỎ

Số:       /TTr - UBND

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

Sao Đỏ, ngày        tháng 5 năm 2022

 TỜ TRÌNH
(V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội)

Kính gửi: Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
Căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã 
hội; Phòng cháy và chữa cháy; Phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 23,24,25 ngày 18/05/2022 của Công 
an phường Sao Đỏ.

I. NỘI DUNG SỰ VIỆC: 
Vào tối ngày 19/04/2022, Lê Văn Quyền, sinh năm: 2005, trú tại: KDC Mạc 

Ngạn, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã nhắn tin rủ Vũ Thị 
Hương, sinh năm: 2007, trú tại: Thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh 
Bắc Giang, hiện là học sinh lớp 9G, Trường Trung học cơ sở Sao Đỏ ra khu vực Hồ 
Mật Sơn để đánh bạn Khánh Huyền, Hương đồng ý nhận lời Quyền. Đến khoảng 13 
giờ 00 cùng ngày, Hương đã gặp Nguyễn Ngọc Khánh Ly, sinh năm: 2007, trú tại: Tổ 
dân phố Phúc Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, hiện là 
học sinh lớp 9I trường trung học cơ sở Sao Đỏ tại khu vực cổng trường Licogi. 
Hương và Ly cùng nhau ra hồ Mật Sơn chơi. Lúc này Quyền gọi cho Hương bảo “ ra 
hồ Mật Sơn đi Huyền nó đến nơi rồi” và Quyền có rủ bạn cùng trường là Trần Văn 
Tuấn Anh, sinh năm: 2005, trú tại: Khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành 
phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đi ra Hồ Mật Sơn cùng. Khi đến nơi Quyền gặp 
Hương và Ly đi ra. Một lúc sau Trần Khánh Huyền, sinh năm: 2007, trú tại : Khu dân 
cư Kinh Trung, phường Văn An, thành Phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đi cùng với 
bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh năm: 2007, trú tại: Khu dân cư Kinh Trung, phường 
Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đi bằng xe đạp điện đến. Hương ra 
chặn đầu xe và Quyền cũng đến nói chuyện hỏi Huyền “ Hôm qua nói gì thì nói đi”, 
Hương bảo” Mày có thích đánh nhau không” rồi Hương dùng tay đẩy Huyền làm 
Huyền ngã ra đất, tiếp đó Ly lao vào túm tóc giữ Huyền lại còn Hương dùng chân tay 
đánh Huyền và Ly cũng dùng chân tay đánh  Huyền. Lúc này Hương dùng mũ bảo 
hiểm dạng lưỡi trai màu đen đập vào đầu huyền một cái rồi rút dép tát vào mặt của 
Huyền, sau đó Hương và  Ly  dừng không đánh nữa rồi hai bên ra về.

Sau khi gây thương tích cho Trần Khánh Huyền, Lê Văn Quyền, Nguyễn Ngọc 
Khánh Ly, Vũ Thị Hương đã đến xin lỗi và đề nghị bồi thường tổn hại về sức khỏe và 
tinh thần cho cháu Trần Khánh Huyền. Huyền và gia đình không yêu cầu bồi thường 
và không đề nghị giám định thương tật, và đã tự nguyện viết đơn đề nghị không truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với Lê Văn Quyền, Nguyễn Ngọc Khánh Ly, Vũ Thị 
Hương là người đã gây thương tích cho mình.



II. KẾT QUẢ XÁC MINH:
1. Anh Lê Văn Quyền 
Sinh ngày: 24/09/2005                                Quốc tịch: Việt Nam
Nơi ở hiện tại:  KDC Mạc Ngạn, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh 

Hải Dương.
CMND/CCCD số: 030205014885
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Là người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm: “ Cố ý gây thương tích”  cho chị 

Trần Khánh Huyền, sinh năm: 2007, trú tại: Khu dân cư Kinh Trung, phường Văn 
An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào ngày 20/04/2022 tại quảng trường Sao 
Đỏ thuộc khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương.

Qua kết quả tra cứu của phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Hải Dương ngày 
27/04/2022 và xác minh tại địa phương Lê Văn Quyền chưa bị cơ quan chức năng 
nào xử phạt vi phạm hành chính.

2. Chị Vũ Thị Hương 
Sinh ngày: 22/11/2007                               Quốc tịch: Việt Nam
Nơi ở hiện tại:  Thôn Thượng Tùng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang.
CMND/CCCD số: 024307004518
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Là người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm: “ Cố ý gây thương tích”  cho chị 

Trần Khánh Huyền, sinh năm: 2007, trú tại: Khu dân cư Kinh Trung, phường Văn 
An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào ngày 20/04/2022 tại quảng trường Sao 
Đỏ thuộc khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương.

Qua kết quả tra cứu của Cục hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an ngày 04/05/2022 và 
tại phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Hải Dương ngày 27/04/2022, qua xác minh 
tại địa phương Vũ Thị Hương chưa bị cơ quan chức năng nào xử phạt vi phạm hành 
chính.

3. Chị Nguyễn Ngọc Khánh Ly
Sinh ngày: 02/12/2007                               Quốc tịch: Việt Nam
Nơi ở hiện tại:  Tổ dân phố Phúc Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, 

tỉnh Hưng Yên.
CMND/CCCD số: 033307009867
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Là người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm: “ Cố ý gây thương tích”  cho chị 

Trần Khánh Huyền, sinh năm: 2007, trú tại: Khu dân cư Kinh Trung, phường Văn 
An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào ngày 20/04/2022 tại quảng trường Sao 
Đỏ thuộc khu dân cư Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương.

Qua kết quả tra cứu của Cục hồ sơ nghiệp vụ - Bộ Công an ngày 04/05/2022 và 
tại phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Hải Dương ngày 27/04/2022, qua xác minh 
tại địa phương Nguyễn Ngọc Khánh Ly chưa bị cơ quan chức năng nào xử phạt vi 
phạm hành chính.

III. NHẬN XÉT ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC



Uỷ ban nhân dân phường Sao Đỏ lập tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND thành phố 
Chí Linh:

Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 
hội, đối với:

1. Đối với Lê Văn quyền:
Áp dụng Khoản 3 Điều 134 Luật xử lý vi phạm hành chính (Trường hợp người 

từ đủ 16 tuổi đến đưới 18 tuổi vi phạm hành chính bị phạt tiền thì mức phạt tiền 
không quá ½ mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên). Do đó đề xuất Lãnh 
đạo Công an thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây 
thương tích được quy định tại Khoản a Điều 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ/CP 
ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực 
gia đình. Bằng hình thức phạt tiền với mức tiền phạt 3.250.000 đồng (Ba triệu hai 
trăm năm mươi nghìn đồng).

2. Đối với Vũ Thị Hương:
Áp dụng Khoản 3 Điều 134 Luật xử lý vi phạm hành chính ( Trường hợp người 

từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt 
tiền). Do đó đề xuất Lãnh đạo Công an thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi cố ý gây thương tích được quy định tại Khoản a Điều 5 Điều 7 Nghị 
định 144/2021/NĐ/CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; 
phòng chống bạo lực gia đình. Bằng hình thức phạt: Cảnh cáo.

3. Đối với:Nguyễn Ngọc Khánh Ly:
Áp dụng Khoản 3 Điều 134 Luật xử lý vi phạm hành chính ( Trường hợp người 

từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình thức phạt 
tiền). Do đó đề xuất Lãnh đạo Công an thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi cố ý gây thương tích được quy định tại Khoản a Điều 5 Điều 7 Nghị 
định 144/2021/NĐ/CP ngày 31/12/2021 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; 
phòng chống bạo lực gia đình. Bằng hình thức phạt Cảnh cáo. 

Căn cứ Khoản 2, Điều 52 về nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Uỷ ban nhân dân phường Sao Đỏ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Chí 
Linh ra Quyết định xử phạt./.

Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu VP, HS.

CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hoài Bắc
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