
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc ip - Tir do - Hinh ph tic 

St:J32/QD-XPVPHC Quthng Trj, ngày2lfthang 8 nãm 2020 

QUYET D!NH 
Xtr phit vi pham hành chInh 

Can c& FJieu 57, Diu 68 Lut th l vi pham hành chmnh ngày 20/6/2012, 

Can thNghj djnh s 185/2013/ND-UP ngày 15/11/2013 cza GhInh Phz quy 
cl/nh xz phQt vi phQm hành chInh trong hogt d3ng thzto'ng mcxi, san xuát, buôn ban 
hang giá, hang cam và báo v quyên l'i ngu'ài tiêu dung; 

Can c& Biên ban vi pham hành chInh sd 1 1/TQ/BB- VPHC do Phông Cánh 
sat Kinh tê, COng an tinh lap ngày 01/8/2020; 

Can ci Quyet cl/nh sd 2]63/QD-UBND ngày 0 7/8/2020 cáa 0th tjch UBND 
tinh Quáng Tn ye viéc giao quyên thphat vi pham hành chInh; 

Can c& ket qua xác minh và các tài lieu có trong h so'; 

Theo d nghj cia COng an tinh Quáng Tn tai T0 trInh s 1077/TTr-C'A T-
PCO3 ngày 20/8/2020, 

TOi: Lê Dtec Tiln 

Chic vy: Phó Ghü tfch Uy ban nhán dan tinh Quãng Tn, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xtr phtt vi phm hãnh chInh dM vâi cá nhân có ten sau day: 

1. Hç và ten: Nguyn TrI Thing Gii tInh: Nam. 

Ngày, tháng, näm sinh: 28/10/1976 Quc tjch: Vit Nam. 

Ngh nghip: Buôn ban 

Ncii a hin tai:  Khu pM 7, Phu&ng 1, TP Dông Ha, tinh Quáng Trj 

S CMND: 197000520; ngày cAp: 19/2/2009; ncii cAp: Cong an tinh Quãng 
Trj. 

2. Dä thirc hin hành vi vi pham hành chInh: Kinh doanh hang hóa nhp 1u. 

3. Quy dinh tai:  Dim h, khoãn 1 Diu 17 Nghj dlnh  s6 185/2013/ND-CP 
ngày 15/11/2013 cüaChInh Phti. 

4. Các tInh tit tang nng: Không. 

5. Các tInh tit giám nh: Ap diing theo quy djnh t?i  khoãn 2 Diu 9 Lust Xü 
1 vi phm hành chInh. 

6. Bj áp dung hInh thtrc xCr phat, bin pháp khAc phiic hu qua nhi,r sau: 

a. HInh thi.rc xCr phit chInh: Phat tin: 20.000.000 dng (Hai mitch triêu 
dOng). 



KT. CHU T!CH 
PHO CHU TCH1K 

b. Hmnh thirc xir pht b sung: Ap dvng  dim a, khoãn 4 Diu 17 Nghj djnh 
so 185/2013/ND-CP, tjch thu tang vtvi pham gôm: 

- May Din thoai di dng hiu Iphone 11 Pro Max 1oi 64Gb, do nuâc ngoãi 
san xuãt: so lucing 02 cái. 

- May Din tho?i di dng hiu Iphone 11 Ioai 64Gb, do nuâc ngoài san xuât: 
sôluvngO2cái. 

-, May Din thoi di dng hiu Iphone XS Max loai 64Gb, do nuàc ngoài san 
xuât: so lucmg 04 cái. 

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

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hãnh k t1r ngày k 

Diu 3. Trong thi han  02 (hai) ngày, Quyt djnh nay duçyc: 

1. GUi cho Ong Nguyn TrI Thng d chap hành Quy& djnh xU pht. 

Trong thôi han  10 ngày, k tU ngày nhn di.rc Quyt djnh xU pht, ông 
Nguyn TrI Thang phãi np tiên pht vi ph?m hành chinh vào ngAn sách Nhà ni.nic 
theo tài khoãn so: 7111 cüa S& Tâi chInh tirih Quãng Trj (theo MQHNS 1093709) 
t?i Kho  bac  nhà nuOc tinh Quàng Trj. 

Qua th&i hn 10 ngãy, k tU ngày nhn duçic Quy& djnh xCr pht ma ông 
Nguyn TrI Thäng chua np tiên pht sê bj cirOTig chê thi hành. 

Ong Nguyn TrI Thâng cO quyn khiu nai,  khôi kin hãnh chInh di vUi 
Quyet djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. GUi cho Kho bc Nhà nuàc tinh Quâng Tr d thu tin pht. 

3. GUi cho Cong an tinh Quãng Trj d t chUc thirc hin./V 

Nol nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- Phông CSKT (CAT); 
- Luu: VT, TM0. 
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