
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

So:Z84/QD-XPVPHC Quáng Trj, ngay24thang 8 näm 2020 

QUYET D!NH 
Xir pht vi phm hành chInh 

ãn cz- Ditu 57, Diu 68 Luat  Xz l vipham hành chInh ngày 20/6/2012, 

C'án ct Nghj dinh s 127/2013/ND-cP ngày 15/10/2013 cáa ChInh phz quy 
djnh x&phçzt vi pham hành chInh và cu'àng chê thi hành quyêt dIn/i hành chInh trong 
lTnh vtc hal quan và Nghj dinh so 45/2016/ND-cP ngày 26/5/2016 cüa C'hInh p/th 
tha dôi, bO sung môt so diêu cza Nghj dinh so 127/2013/ND-cP, 

Can c& Biên ban vi phgrn hành chInh sO 14/BB- VPHC do D5i Kim soát Hái 
quan - Cuc J-lái quan tinh Quáng Trj 4p ngày 04/8/2020; 

Can ct Quylt dinh sd 2163/QD-UBND ngày 07/8/2 020 cta há tjch UBND tinh 
Quáng Trj ye viêc giao quyên x&phat vi pham hành chInh; 

Theo d nghj ctha Cuc Hal quan tinh QuOng Tn tai Ong van s 1241/HQQT-
CBL ngày 18/8/2020, 

TOi: Lê D&c Tién 

Chic v: Phó CIth t/ch Uy ban nhãn dan tinh Quáng Tr(. 

QUYET DNH: 
Diu 1. Xr pht vi pham hành chInh di vci cá nhân cO ten sau: 

1. HQ và ten: Truang Thanh D Giói tInh: Nam 
Ngày, tháng, näm sinh: 10/01 /1989 Quc tjch: Vit Nam 
Ngh nghip: Lái Xe. 

Ncii ô hin t?i: phuing 5, thành ph Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

CMND s& 197257771; Ngày cAp: 06/9/2007; Ncyi cAp: Cong an tinh Quáng Trj. 
2. Dä thrc hin hành vi vi ph?m hành chInh: Vi phm quy dnh v kim soát hãi 

quan, không chap hành 1nh dirng, khám xét phwng tin vn tãi theo quy djnh và 4n 
chuyên hang hOa nhp khâu không Co ching ttr hcip pháp trong dja bàn hot dng hái 
quan. 

3. Quy djnh t?i: Dim a Khoán 1; Khoãn 5 Diu 12 Nghj djnh s 127/2013i'ND-
CPngay 15/10/2013 cüa ChInh phü quy djnh xcr pht vi phim hành chinh và ci.rOng 
ché thi hành quyêt djnh hành chInh trong lTnh virc hãi quan (dA dirçic sCra dôi, bô sung 
tai Khoãn 9 Diêu 1 Nghj djnh so 45/2016/ND-CP ngày 26/5/20 16 cüa Chinh phü). 

4. Các t'mh tit tang nng: Không 

5. Các tInh tit giám nhç: Vi phm 1n du (Ap ditng Khoãn 2, Diu 2, Nghj 
dlnh 127/20131ND-CP ngày 15/10/20 13 cüa Chmnh phü). 



Noi nh1n: 
-NhuDiêu3; 
- Liru VT, TMD. 

Lê Dtrc Tin 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TdHc 

6. Bi áp diing hInh thrc xCr phat, bin pháp khc phic hu qua nhu sau: 

a) Hmnh thtrc xr pht chInh: Phat tin vi thng tin pht: 19.500.000 dng (Mu'&i 
chin trhu nám tram nghln dong). Cii the: 

- Phit tin 750.000 dng di vâi hành vi vi pharn quy djnh v kim soát hal 
quan, không chap hành 1nh drng, khám xét phwng tin vn tãi theo quy djnh; 

- Pht tin 18.750.000 dng d& vOi hành vi vi pham quy djnh v kim soát hãi 
quan, vn chuyn hang hóa nhp khâu không cO chrng tCr hcip pháp trong dja bàn 
hoat dng hái quan. 

b) HInh thirc xCr phat b sung: 

Tlch thu tang vt vi pham hành chInh gm 02 loai hang hóa nhtx sau: 

1. Bô dOi dAu gi, dâu xà tóc Hiu HAIR BURST FOR LONGER STRONG 
I-lAIR (350m1/chai; 02 chai/hp; 12 hp/thüng), nuc ngoài san xuât: 348 hop; 

2. Ni cam din Hiu SHARP KS-R19ST 1.8 lit (04 cáilthitng), Thai Lan san 
xuât: 80 cái. 

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

Diu 3. Quyt djnh nay dixçic: 

1. Giao cho ông Truang Thanh D là cá nhân vi phtm có ten tti Diu 1 Quyt 
dinh nay dê chap hành. 

Ong Truang Thanh D phài nghiêm chinh chip hành quy& djnh xir pht nay. 
Nêu qua thai hn ma ông Timmg Thanh Do không tu nguyen chap hành thI së bj 
cuong ché thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Trixng hcp khOng np tin phat trirc tip cho ngthi có thm quyn xü pht vi 
pham hành chIrih theo quy djnh tii Khoãn 2 Diêu 78 Lut Xcr l vi phm hành chInh, 
ông Truang Thanh D phài np tiên phat vào tài khoãn so 7111.1058540 cüa Kho 
bac Nhà nuóc tinh Quãng Trj trong thai han  10 (m.ri) ngày, ké t1r ngày nhan duc 
Quyêt djnh xCr pht. 

Ong Trirang Thanh D cO quyn khiu nai  hoc khii kin hành chInh di vOi 
Quyët djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Gri cho Kho bac  Nhà nric tinh Quang Trj d thu tin phat. 

3. Gui cho Ciic Hãi quan tinh d t chrc thirc hin./(1- 
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