
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /QĐ-XPVPHC Cao Lộc, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại 

đối với ông Vũ Trung Kiên 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; 

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

định xử phạt 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 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 98/BB-VPHC do Công an huyện 

Cao Lộc lập ngày 15/9/2020; kết quả xác minh và tài liệu có trong hồ sơ; 

Theo đề nghị của Công an huyện Cao Lộc tại tờ trình số 1667/TTr-CAH 

ngày 18/9/2020;  

Tôi: Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Họ và tên: Vũ Trung Kiên;             Giới tính: Nam; 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/8/1981;                              Quốc tịch: Việt Nam; 

Nghề nghiệp: Lái xe; 

Nơi ở hiện tại: Tổ dân phố Đông Hải, Duy Hải, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam; 

Căn cước công dân số: 035081004057; Ngày cấp: 08/6/2020; Nơi cấp: Cục 

Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

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

(tổng giá trị tang vật vi phạm là 40.500.000 đồng, bằng chữ Bốn mươi triệu, năm 

trăm nghìn đồng chẵn)  

3. Quy định tại: Điều 17 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của 

Chính phủ. 

4. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Không 

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
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a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể mức phạt 15.000.000 đồng (Mười 

năm triệu đồng chẵn), Điểm g, khoản 1, Điều 17 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 

15/11/2013 của Chính phủ. 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm gồm: 162 cái kệ 

góc treo tường 2 tầng; 162 cái kệ góc treo tường 3 tầng, quy định tại điểm a, 

Khoản 4, Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không 

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Vũ Trung 

Kiên chi trả. 

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

Điều 3: Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Vũ Trung Kiên để chấp hành (Công an huyện Cao Lộc có 

trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Vũ Trung Kiên). 

ông Vũ Trung Kiên phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. 

Nếu quá thời hạn mà ông Vũ Trung Kiên không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị 

cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 của Quyết định này, ông Vũ Trung Kiên 

phải nộp vào Kho bạc Nhà nước huyện Cao Lộc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày 

nhận được Quyết định xử phạt. 

ông Vũ Trung Kiên có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước huyện Cao Lộc để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Công an huyện Cao Lộc và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có 

liên quan để tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: TCKH, TP; 

- Công an huyện Cao Lộc; 

- Lưu: VT+HS. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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