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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————————— 

..., ngày…. Tháng ... năm ... 

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI LẤN CHIẾM LÒNG ĐƯỜNG 

(V/v: Ông/Công ty/ ... có hành vi lấn chiếm lòng đường) 

  

Kính gửi:     -Ủy ban nhân dân xã/huyện/…. 

-Ông: ... -Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/huyện ... 

(Hoặc: 

-Công an xã (phường, thị trấn) ... 

-Ông ... – Trưởng Công an xã ... 

Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác) 

-Căn cứ Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Tôi tên là: ... Sinh năm: ... 

Chứng minh nhân dân: ... Do CA ... cấp ngày.../.../... 

Địa chỉ thường trú: ... 

Hiện đang cư trú tại: ... 

Số điện thoại: ... 

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau: ... 

(Trình bày hành vi lấn chiếm của chủ thể vi phạm, thực hiện trong thời gian nào, diện 

tích lấn chiếm là bao nhiêu, đã từng được giải quyết hay chưa, hậu quả gây ra bởi việc 

lấn chiếm này,…) 

Căn cứ điểm ... Khoản ... Điều ... Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: 

“…” (Trích căn cứ pháp luật mà bạn sử dụng làm căn cứ chứng minh hành vi của đối 

tượng mà bạn tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ: 

Căn cứ Điều 12 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: 

“Điều 12. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm 

vi đất dành cho đường bộ 

… 

3.Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 đồng 

đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a)Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu 

hành, lễ hội; 
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b)Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất dành 

cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

c)Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây ảnh 

hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ; 

d)Đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô 

thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều này; 

đ)Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe, trông, giữ xe; 

e)Sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa chữa 

phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến trật tự an 

toàn giao thông đường bộ. 

4.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng 

đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

a)Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình tạm thời khác trái 

phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm 

đ Khoản 5, Điểm a Khoản 8 Điều này; 

b)Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn 

uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo 

biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động 

khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Điểm đ, 

Điểm e, Điểm g Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7 Điều này; 

c)Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe; 

d)Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20 m2 

làm nơi trông, giữ xe. 

…” 

Tôi nhận thấy, hành vi của: 

Ông/Bà: ...   Sinh năm: ... 

Chức vụ: Kế toán ... của Công ty ... 

Chứng minh nhân dân: ... Do CA ... cấp ngày…./…./ ... 

Địa chỉ thường trú: ... 

Hiện đang cư trú tại: ... 

Số điện thoại: ... 

(Nếu là công ty thì bạn trình bày các thông tin sau: 

Công ty: ... 

Địa chỉ trụ sở: ... 

Giấy CNĐKDN số: ... do Sở Kế hoạch và đầu tư ... cấp ngày…./…../... 

Hotline: ...      Số Fax: ... 
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Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà ... 

Chức vụ: ...   Sinh năm: ... 

Chứng minh nhân dân: ... Do CA ... cấp ngày…./…./... 

Địa chỉ thường trú: ... 

Hiện đang cư trú tại: ... 

Số điện thoại: ... 

Căn cứ đại diện: ...) 

(Trường hợp bạn không cung cấp được đầy đủ những thông tin trên, bạn chỉ cần cung 

cấp các thông tin mà bạn có thể cung cấp được) 

Đã vi phạm quy định tại điểm ... Khoản ... Điều ... Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan: 

1./… 

2./... (liệt kê các đề nghị của bạn về kết quả giải quyết của chủ thể có thẩm quyền, ví 

dụ, yêu cầu đối tượng trả lại phần lòng đường đã lấn chiếm,…) 

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Quý 

cơ quan/Quý công ty xem xét và giải quyết đề nghị của tôi theo quy định của pháp luật. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

Người làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 


