
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĂN QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4014/QĐ-XPVPHC Văn Quan, ngày 26 tháng 11 năm 2019                                         

QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính  

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Căn cứ Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 00091758/BB-VPHC ngày 

22/11/2019 do Đội Quản lý thị trường số 8 lập đối với ông Trần Trọng Hiếu; 

Xét đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 8 - Cục Quản lý thị 

trường tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 332/TTr-QLTT ngày 25/11/2019 vụ việc vi 

phạm hành chính vượt thẩm quyền;  

Tôi: Lương Mai Tú, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:  

1. Họ và tên: Trần Trọng Hiếu. Giới tính: Nam. 

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1983. Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp: Lái xe. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội. 

Giấy CCCD số: 0001083019475. Cấp ngày: 03/10/2016. Nơi cấp: Cục cảnh 

sát - Bộ Công an. 

 2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập 

lậu, tang vật vi phạm là 02 loại hàng hóa mỹ phẩm có trị giá là 49.320.000 đồng 

(Bốn mươi chín triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn). 

3. Quy định tại: Điểm g, Khoản 1, Điều 17 và Điểm c, Khoản 2, Điều 17 

Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ được sửa đổi tại 

Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2013 của Chính phủ.  

4. Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ: Giảm nhẹ. 
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5. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt: 20.000.000 đồng (Hai mươi  

triệu đồng chẵn). 

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: Áp dụng Điểm a, Khoản 5, Điều 17 Nghị 

định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ được sửa đổi tại Khoản 16, 

Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2013 của Chính phủ: Buộc ông 

Trần Trọng Hiếu tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 02 loại hàng hóa mỹ phẩm 

thể hiện tại Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật số 00016273/BB-KPTĐV 

ngày 22/11/2019 của Đội Quản lý thị trường số 8.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Trần Trọng Hiếu để chấp hành Quyết định xử phạt (Đội 

Quản lý thị trường số 8 có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Trần 

Trọng Hiếu. 

Ông Trần Trọng Hiếu phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. 

Nếu quá thời hạn quy định mà ông Trần Trọng Hiếu không tự nguyện chấp hành thì 

sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Số tiền phạt và buộc nộp để khắc phục hậu quả quy định tại Điều 1 của 

Quyết định này, ông Trần Trọng Hiếu phải nộp vào Kho bạc nhà nước huyện Văn 

Quan (Địa chỉ: Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng 

Sơn) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

Ông Trần Trọng Hiếu có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước huyện Văn Quan để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đội trưởng Đội 

Quản lý thị trường số 8 để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h); 
- CT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

Lương Mai Tú 

 


