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UY BAN NHAN DAN
TINH QUANG TRI
S:324?iQD-XPVPHC

Quáng Trj, ngay43 tháng 11 nám 2020

QUYET DINH
Xtr pht vi phm hãnh chInh
Can th Dthu 57, Diu 68 Luat Xz lj vi phqm han/i chin/i;
Gán c& Nghj djnh s 127/2013/ND-cP ngày 15/10/2013 cia GhInh pht
quy djnh xCr phat vi pham hành chInh và cuöng ché thi hành quyêt dinh hành
chIn/i trong ltnh vwc hal quan và Nghj djnh sO 45/2016/ND-GP ngày 26/5/2016
cüa ChIn/i ph tha dOi, bO sung môt so diéu cüa Nghf dinh so 127/2013/ND-CP
ngày 15/10/2013 cia ChInhphi;
Can th Biên ban vi phgm hành chlnh s6 16/BB- VPHC do Dôi Kilm soát
phOng, chOng ma thy l2p ngày 29/10/2020;
Can c& Quylt din/i s6 2163/QD-UBND ngày 07/8/2020 cüa Chü tjch
UBND tin/i Quáng Trj ye vic giao quyên xz'rphat vi phgm hành chInh;
Can c& kt qua xác in/nh và các tài lieu Co trong h sct,
Thea d nghj cia Cyc Hal quan tin/i Quáng 74 tQi Cong van so
1 704/HQQT-CBL ngây 10/11/2020,
Tôi: Lê Di'rc Tié'n
Chzc vy: Phó Chñ tic/i ( ban n/ian dan tin/i Quáng Trj.
QUYET O!NH:
Diu 1. Xü pht vi phm hành chInh di vâi cá nhân Co ten sau day:
Giâi tinh: Nam
1. Ho vã ten: Nguyn Th Sin
Quc tjch: Vit Nam
Ngãy, tháng, nãm sinh: 03/4/1971
Ngh nghip: Lái xe
Ncii a h14n ti: khu ph6 9, phing 5, Dông Ha, Quãng Trj
CMND s& 191107113; Ngày cp: 26/4/2014; Nai cap: Cong an tinh
Quâng Trj.
2. Dã thrc hin hành vi vi phm hành chInh: Vi phm quy djnh v kim
soát hãi quan, vn chuyên hang hôa nhp khâu không Co chirng tr hcip pháp trong
dja ban hot dng hal quan.
3. Quy djnh t.i: Khoân 4 Diu 12 Nghj dnh s6 127/2013/ND-CP ngày
15/10/2013 cüa ChInh phCi quy dnh xir pht vi pham hành chInh và cuOrng ché
thi hãnh quyêt dinh hành chInh trong linh vxc hãi quan (d duçc sCra dôi, bô
sung ti Khoãn 9 Diêu 1 Nghj djnh s6 45/20161ND-CP ngày 26/5/2016 cüa
ChInh phil).
4. Các tInh tit tang nang: Tái pham
5. C ác tInh ti& giâm nhç: KhOng
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6. Bj áp ding hInh thCrc xCr pht, bin pháp khc phvc hu qua nhu sau:
a) Hinh thirc xCr pht chInh: Pht tin.
Ci th& 12.500.000 dng
chfr: Mithi hai triéu nám tram nghIn dng,}.
b) HInh thrc xir pht b sung:
(Bang

Tjch thu tang vt vi phm hành chInh gm: Rucu Chivas Regal 18 years,
40%vol, 700 ml/chai, do Scotland san xuât;
h.rcmg: 102 chai.
so

Diên 2. Quyêt djnh nay có hiu lçrc thi hành k tir ngày ky.
Diu 3. Quyt djnh nay ducic:
1. Giao cho ông Nguyn Th Scm là cá nhãn vi phtm có ten t?i E)iêu 1
Quyêt dnh nay dé chap hành.
Ong Nguyn Th Scm phài nghim chinh chp hành quyt djnh xCr phat
nay. Nêu
th?ii han ma ông Nguyn The Scm không tu nguyen chap hành thI
s bj cung ché thi hành theo quy dlnh cüa pháp lut.
phat
Truô'ng hyp không np tin phat tr1rc tip cho ngui có thm quyn
vi pham hành chInh theo quy djnh tai Khoàn 2 Biêu 78 Luãt Xü l vi phtm hành
chinh, ông Nguyn The Scm phãi np lien phat vào tài khoãn
7111.1058540
cUa Kho bc Nhà nuâc tinh Quãng Trt trong thai han 10 (mxài) ngày, ké tr
ngày nhn duçc Quyêt djnh xCr ph at.
Ong Nguyn Th Scm có quyn khiu ni hoc khôi kin hânh chInh di
vài Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
qua

xci

so

2. Gui cho Kho bc Nhà nuâc tinh Quáng Trj d thu tin phat.
3. GCri cho Ciic Hãi quan tinh Quáng Trj d t chirc thirc hin./4Noi nh?mn:
-NhuDiu3;
- Liru: VT, TM0.,4
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