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S&.?3/QD-XPVPHC Quáng Trj, ngày,24thang 8 nãm 2020 

QUYET D!NH 
Xii' pht vi phm hành chInh 

Can cá Diu 57, Diu 68 Luát x& lj vi pham hành chInh ngày 20/6/2012; 

Can ci Nghj dinh sd 185/2013/ND-C'P ngày 15/11/2013 cza Chjnh Phi quy 
djnh x phat vi pham hành chInh trong hoat dông tlnctng mai, San xuát, buón ban 
hang giá, hang cam và báo v quyên lcri ngtrài tiêu dung; 

Can th Biên ban vi pham hành chInh s 09/TQ/BB- VPHC do PhOng C'ánh 
sat Kinh té, Cong an tinh lap ngày 2 4/7/2020,' 

Can ci Qut djnh sd 2]63/QD-UBND ngày 07/8/2020 cüa C'hz rich UBND 
tinh Quáng Tn ye vic giao quyén xi'tphat vipham hành chInh, 

Can ci kit qua xác minh và các tài lieu cO trong h soy 

Theo d nghj cáa COng an tinh Quáng Tr/ tgi TO' trInh s 1065/I7'r-CA T-
PCO3 ngày 18/8/2020, 

TOi: Lê Dic Tiln 

Chic vu. Phó Chi tfch  (Jy ban nhOn dOn tinh QuOng Trj. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xr pht vi phm hành chInh dM vOi cá nhân có ten sau day: 

1. Hç và ten: Nguyn Huy Hái Giâi tInh: Nam. 

Ngày, tháng, näm sinh: 20/11/1988 Quc tjch: Vit Nam. 

Ncii DKTT: thôn Mai Trung, xâ Cam ChInh, huyn Cam L, tinh Quãng Trj. 

S CMND: 197187143; Ngày cAp: 04/4/2018; 

Ni cAp: Cong an tinh Quàng Trj. 

Ngh nghip: Buôn ban. 

2. Dâ thirc hin hành vi vi phim hành chInh: Kinh doanh hang hóa nhp 1u. 

3. Quy djnh ti: Diem h, khoán I Diu 17 Nghj djnh s 185/2013/ND-CP 
ngày 15/1 1/20 13 cüa ChInh PhU. 

4. Các tInh tit tAng nng: Không. 

5. Các tInh ti& giãm nhç: Ap ding theo quy djnh t?i  khoãn 2 Diu 9 Lut XCr 
1 vi phm hành chmnh. 

6. Bi áp dvng hInh thüc xi:r pht, bin pháp khAc phiic hau qua nhtx sau: 

a. HInh thrc xCr phat chInh: Pht tin: 20.000.000 dng (Hai mitcil triçu 
dong). 



KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH4 1  

Tin 

b. Hinh thrc xtr pht b sung: Ap dung dim a, khoãn 4 Diu 17 Nghj djnh 
so 185/2013/ND-CP, tjch thu tang vt vi pham gôm: 

- May din thoai cm tay hang Apple, nhân hiu Iphone 11 Pro Max 64 Gb 
do nr6c ngoâi san xuât: so krcmg 04 chiêc; 

- May din thoi c.m tay hang Apple, nhân hiu Iphone XS Max 64 Gb do 
nrnic ngoai san xuãt: sO lucing 03 chic. 

c. Các bin pháp khc phic hu qua: Không. 

Diêu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k 

Diu 3. Trong th&i han  02 (hai) ngày, Quy& djnh nay duqc: 

1. Gcj cho ông Nguyn Huy Hãi d chp hành Quyt djnh xcr pht. 

Trong th&i han  10 ngay, k tir ngày nhn duçic Quyt djnh xCr phat, ông 
Nguyn Huy Hái phãi np tiên phat vi pham hành chInh vâo ngân sách Nhà nuc 
theo tài khoàn sO: 7111 cüa Sâ Tài chInh tinh Quãng Trj (theo MQHNS 1093709) 
tai Kho bc nhà nuâc tinh Quãng Trj. 

Qua th?:ii han  10 ngày, ké tü ngày nhn di.c Quy& djnh xt phat ma ông 
Nguyn Huy Hái chra np tiên phat s bj cuOng chê thi hành. 

Ong Nguyn Huy Hãi Co quyn khiu nai,  khii kin hanh chInh di vOn 
Quyêt djnh nay theo quy dnh cüa pháp lut. 

2. GCri cho Kho bc Nba nuOnc tinh Quãng Trj d thu tin pht. 

3. GCri cho Cong an tinh Quâng Trj d t ehrc thijc hin./4,— 

Ncri nl4In: 
- Nhis Dêu 3; 
- Phông CSKT (CAT); 
- Uxu:VT,TMD. 
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