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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ KỲ

Số:       /TTr-UBND

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

                Hà Kỳ, ngày 03 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ.
UBND xã Hà Kỳ trình UBND huyện Tứ Kỳ ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính với nội dung sau:
Công an xã Hà Kỳ đã xác minh và tham mưu xử lý vụ việc vi phạm hành 

chính “lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình” 
xảy ra ngày 01/8/2022 tại gia đình ông Phạm Văn Hoan và bà Bùi Thị Hồi, có 
địa chỉ tại: Đội 2, thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; 

Nội dung cụ thể:
Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 01/8/2022 Công an xã Hà Kỳ nhận được tin 

báo của bà Bùi Thị Hồi, sinh năm 1948 ở đội 2, thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương về việc ông Phạm Văn Hoan, sinh năm 1947 là chồng bà 
Bùi Thị Hồi có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà 
Hồi sáng ngày 01/8/2022 và nhiều ngày trước đó. 

Công an xã Hà Kỳ đã tiếp nhận tin báo, tiến hành lập biên bản vụ việc, 
biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ông Hoan chấm dứt ngay hành vi vi 
phạm. Sau khi tiếp nhận vụ việc của bà Bùi Thị Hồi, Công an xã Hà Kỳ đã tiến 
hành xác minh, xác định như sau:

- Quá trình làm việc với bà Bùi Thị Hồi cùng hai người chứng kiến: Trần 
Thị Thủy là con dâu bà, Phạm Thị Thu Trang là cháu nội bà đều cho thấy bà Hồi 
bị chồng mình là Phạm Văn Hoan, sinh năm 1947, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm 
danh dự.

- Đối tượng Hoan nhận thức rõ được hành vi vi phạm của mình là sai với 
quy định của pháp luật phù hợp với nội dung Biên bản vi phạm hành chính và 
các tài liệu do Công an xã Hà Kỳ thu thập được.

- Xác minh tại UBND xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương: Hộ gia đình Phạm 
Văn Hoan thuộc hộ nghèo của xã.

- Xác minh tại Trạm y tế xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương: Phạm Văn Hoan 
không thuộc diện tâm thần kinh, không thuộc diện cấp phát thuốc củaTrạm y tế 
xã Hà Kỳ.

Hành vi trên của Phạm Văn Hoan đã vi phạm hành chính, quy định tại 
Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật 
tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn 
cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình; “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng”
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Căn cứ Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi năm 2020) 
của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 

Hành vi vi phạm tại Khoản 1, Điều 54 Nghị định số 144/2021 của Chính 
phủ ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa 
cháy; cứu nạn cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình 

Căn cứ các tài liệu do công an xã cung cấp có trong hồ sơ
Xét thấy hành vi của Phạm Văn Hoan thuộc thẩm quyền ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ.
UBND xã Hà Kỳ trình đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ: 
Ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “ lăng mạ, chì 

chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình” Theo Khoản 1, Điều 
54 Nghị định số 144/2021 của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2021 

(Tình tiết tăng nặng không có, tình tiết giảm nhẹ không có)
 Đề xuất mức phạt tiền: 7.500.000. đồng (Bẩy triệu năm trăm nghìn đồng 

đồng) đối với ông: Phạm Văn Hoan; Cư trú tại: Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ, 
Hải Dương;

Vậy UBND xã Hà Kỳ trình đồng chí Chủ tịch UBND huyện duyệt./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn An
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