
UY BAN NHAN DAN 
TNH QUANG TR 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIET NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Hanh phüc 
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QUYET D!NH 
Xu pht vi phim hãnh chInh 

C'än c& Diu 57, Diu 68 Luát X& lj vipham hành chinh, 
C'ãn c& Nghi cl/nh s 127/2013/ND-CP ngày 15/10/2013 cza Chinh phi quy 

cl/nh x&phqt viphgm hành chInh và cwàng chê thi hành quyêt cl/nh hành chInh trong 
linh vwc hái quan và Nghi dinh so 45/2016/ND-C'P ngày 26/5/2016 cza hInh phá 
s&a dói, bO sung m5t sO diêu cáa Nghi mnh so 127/2013/ND-CP; 

Can c& Ngh/ d/nh s 185/2013/ND-C'P ngày 15/11/2013 cüa C'hInh phz quy cl/nh 
th phQt vi pham hành chInh trong hoat d5ng thuring mai, san xuát, buOn ban hang 
giá, hang cam và báo ye quyên iqi ngzthi tiêu dung và Nghi cl/nh so 124/2015/ND- 

P ngày 19/11/2015 cza Chinh phü tha dOi, bó sung m5t sO diêu cza Ngh/ cl/nh so 
185/2013/ND-CP; 

Can c& Biên ban vi phcim hành chInh s 06/BB- VPHC do Dôi Kkm soát phông, 
chOng ma tüy - Cuc Hái quan tin/i Quáng Tr/ lap ngày 24/7/2020; 

C'àn c& QuyIt cl/nh s 2]63/QD-UBND ngày 07/8/2020 cza Ghz t/ch UBND tinh 
Quáng Tr/ ye vic giao quyên thphat viphçm hành chInh; 

Theo d ngh/ cla Cic Hal quan tinh Quàng Tr/ tgi C'Ong van sá 1196/HQQT-
CBL ngày 11/8/2020, 

TOi: Lê D&c Tkn 

Chic vy: Phó C'hz t/ch Uy ban nhân dan tinh Quáng Tr/. 

QUYET DNH: 
Diu 1. Xi:rph?t vi phm hành chInh d6i vâi cá nhân cO ten sau: 
1. HQ và ten: D Thj Lan GiOi tInh: NU 
Ngày, tháng, nàm sinh: 28/10/1988 Quc tjch: Vit Nam 
Ngh nghip: Buôn ban 
Ncii a hin tai:  thôn Long An, xã Tan Long, huyn Huang HOa, tinh Quãng TrI. 
CMND so: 197199745; Ngày cp: 30/3/20 17; Noi cap: Cong an tinh Quãng Trj. 
2. Dä thirc hin hành vi vi phm hành chInh: 

- Vi phm quy djnh v kim soát hãi quan, v.n chuyn hang hóa nhp khu 
không CO chrng ttr hçp pháp trong dja bàn ho?t dng hái quan; 

- Vn chuyn hang cAm là thuc Ia diu nhp lau. 
3. Quy djnh t?i: 

- Dim a Khoã.n 2 Diu 12 Nghj djnh sé 127/2013/ND-CPngay 15/10/2013 cUa 
ChInh phü quy dnh xCr pht vi phim hãnh chInh va cuOng ché thi hành quyêt djnh 
hành chInh trong linh virc hãi quan (dâ duçic sCra dôi, bô sung t?i  Khoán 9 Diêu 1 
Ngh djnh so 45/2016/ND-CP ngày 26/5/20 16 cia ChInh phCi); 



) 
/. 

Dirc Tiên 

- Dim a Khoân 3 Diu 25 Nghj djnh 185/2013/ND-CP ngày 15/11/2013 cüa 
Chinh phü quy djnh xi:r pht vi phm hành chInh trong hot dng thucmg mgi, san 
xuât, buôn bàn hang giá, hang cam và báo v quyên lçi ngixi tiêu ding (da dtrçic sira 
dôi, bo sung t?i Khoán 22 Diêu 1 Nghj djnh sO 124/201 5/ND-CP ngày 19/11/2015 
cüa ChInh phü). 

4. Các tInh tit tang nng: Không. 
5. Các tInh tiét giám nhç: Vi phm 1.n du (Ap dicing Khoãn 2, Di&u 2, Nghj 

djnh 127/2013/ND-Cp ngày 15/10/2013 cüa ChInh phU) 
6. Bj ap ding hInh thirc xCr pht, bin pháp khc phc hu qua nhu sau: 
a) HInh thixc xü pht chInh: Phat tin 86.750.000 dông (Tam mu-cu sáu triu bay 

tram nãm mutui nghIn dong). Cu the: 
- Pht tin1.750.000 dng di vâi hành vi vi phim quy djnh v kim soát hãi 

quan, vn chuyên hang hóa nhp khâu không có chirng tCr hçp pháp trong dja bàn 
ho?t dng hãi quan; 

- Phttin 85 .000.000 ding di vài hành vi vi phm v vn chuyn hang cAm là 
thuôc Ia diêu nhp lu. 

b) HInh thüc xtr pht b sung: 

Tjch thu tang vt vi phm hãnh chInh gm 02 loai hang hóa nhi.r sau: 
- Riiçiu Chivas Regal 21 years old 40%vol, 700m1/chai, Scottland san xuAt: 18 

chai; 

- Thu& Ia diu hiu Jet, 20 diu/bao, nuâc ngoãi san xuAt: 1.000 bao. 
Diu 2. Quyt cljnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k. 
Diu 3. Quyt dnh nay thicc: 
1. Giao cho bà D Thi Lan là cá nhân vi pham cO ten t?i Diu 1 Quyt dnh nay 

dê chap hành. 

Ba D Thj Lan phãi nghiêm chinh chAp hành quy& djnh xi pht nay. Nu qua 
thyi han ma bà Do Thj Lan khOng tir nguyen chap hành thI s bj cung ché thi hành 
theo quy djnh cüa pháp lust. 

Tnr&ng hçup khOng np tin phtt trirc tip cho ngui cO thAm quyn xCr pht vi 
phm hãnh chInh theo quy djnh ti Khoãn 2 Dieu 78 Luat XCr I'i vi phm hãnh chInh, 
bã D Thj Lan phâi np tiën pht vào tài khoân so 711 1.1058540 cüa Kho b?c Nhâ 
nt.râc tinh Quãng Trj trong thyi h?n 10 (muyi) ngày, kê tr ngây nhn duçic Quy& 
dinh xCr pht. 

Ba D Thj Lan có quyn khiu ni hoc khâi kin hành chInh di vii Quyt 
dinh nay theo quy djnh ci1a pháp 1ut. 

2. GCri cho Kho bc Nhà nuâc tinh Quãng Trj d thu tin pht. 
3. Gt'ri cho Ciic Hái quan tinh d t chirc thrc hin./— 

NonIzn; KT. CHU TICH - Nhix Dieu ;
PHO CHU TICH -L.ruVT,TMD. 
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