
Mẫu quyết định số 02
UBND HUYỆN THANH MIỆN

UBND XÃ THANH GIANG

Số:      /QĐ-XPHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Giang, ngày    tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính*

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH GIANG

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70,Điều 78, Điều 85Luật Xử lý vi phạm 
hành chính(sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 03/BB-VPHC lập ngày 05/01/2023;
Căn cứ Biên bản phiên giải trình trực tiếp số: ..../BB-GTTT lập 

ngày..../..../........(nếu có);
Căn cứ Biên bản số: ..../BB-XM lập ngày..../..../........xác minh tình tiết của vụ 

việc vi phạm hành chính (nếu có);
Căn cứ Quyết định số: ..../QĐ-GQXP ngày ..../..../........về việc giao quyền 

xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà)/tổ chứccó tên sau đây:
Họ và tên: Bùi Minh Tiệp                              Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1987                Quốc tịch: Việt nam
Nghề nghiệp: Kinh doanh tự do
Nơi ở hiện tại: xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 030187007501
Ngày cấp: 28/5/2021                   Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Hồi 14 giờ 15 phút ngày 

04/01/2023, tại Tiêu Sơn, Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương, có hành vi: 
Kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

3. Quy định tại: điểm c, khoản 1, Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của 
Chính phủ.

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không.
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5. Các tình tiết giảm nhẹ (nếu có):Không
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền
Cụ thể: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng).
b) Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Tịch thu tang vật vi phạm hành 

chính: 10 áo khoác nữ Mangto các loại nhãn hiệu chữ nước ngoài, 27 chân váy 
dạ các loại nhãn hiệu chữ nước ngoài, 18 áo khoác nữ bomber các loại nhãn hiệu 
chữ nước ngoài, 01 cái áo phao lông vũ gile có mũ màu đen, nhãn hiệu 
TIANMIER và 01 cái áo phông ngắn tay màu đen, nhãn hiệu UKON  do nước 
ngoài sản xuất.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Không.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông (bà) Bùi Minh Tiệp là cá nhân/người đại diện của tổ chức 

bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.
Ông (bà)/Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông (bà)/tổ chức Bùi Minh Tiệp không tự 
nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Ông (bà)/Tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt Ngân 
hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thanh Miện, mã chương: 
805-4299, mã địa bàn: 11287, mã cơ quan thu: 1054155, mã số thuế: 
0800106911. Hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số:(20)711141035482 của (21) 
UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong thời hạn 
10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Ông (bà)/Tổ chức Bùi Minh Tiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành 
chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Ngân hàng Nông nghiêp và phát triển nông thôn Chi nhánh 
huyện Thanh Miện để thu tiền phạt.

3.Gửi cho Công an xã Thanh Giang để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: Hồ sơ.

CHỦ TỊCH

 Vũ Đình Nguyễn
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Quyết định đã giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức bị xử 
phạtvào hồi .... giờ .... phút, ngày ..../..../........

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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Quyết định đã giao trực tiếp cho cá nhân/người đại diện của tổ chức bị xử 
phạtvào hồi .... giờ .... phút, ngày ..../..../........

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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