UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2021

Số: 40 /QĐ-XPVPHC

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chínhngày 20 tháng 6
năm 2012;
Căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính
phủ 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 Quyết định số 1380/QĐ-GQXP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao quyền xử phạt vi phạm
hành chính;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính 00107707/BB-VPHC ngày 30 tháng
12 năm 2020 do Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị
trường tỉnh Hải Dương lập;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tại
Tờ trình số 04 /TTr-CQLTT ngày 05 tháng 01 năm 2021 về việc đề nghị ra
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và hồ sơ vụ việc kèm theo;
Tôi: Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân có tên sau đây:
1. Ông: Phạm Quốc Ngọc.
Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1982.
CMND số 141993685 cấp ngày 25 tháng 8 năm 2009 tại Công an tỉnh Hải
Dương.
Địa chỉ đăng ký thường trú: Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương.
2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa
không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Hàng hóa vi phạm: 2.030 kg thịt lợn (không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc
mùi và ôi thiu).

Trị giá hàng hóa vi phạm: 66.990.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu chín trăm
chín mươi nghìn đồng).
3. Quy định tại: Điểm c khoản 1, khoản 9 Điều 17 Nghị định số
98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 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.
4. Thời gian, địa điểm vi phạm: Ngày 26 tháng 12 năm 2020 tại thị trấn
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
5. Tình tiết giảm nhẹ: Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:
a. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu
đồng chẵn) căn cứ khoản 9, điểm a khoản 12 Điều 17 Nghị định số
98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 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.
b. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy 2.030 kg thịt lợn (không
rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi và ôi thiu) căn cứ điểm a khoản 14 Điều 17
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 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.
Điều 2. Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chủ trì cùng các cơ
quan, đơn vị liên quan giám sát việc tiêu hủy 2.030 kg thịt lợn,(không rõ nguồn
gốc xuất xứ đã bốc mùi và ôi thiu) là tang vật vi phạm hành chính, đảm bảo
đúng quy định của pháp luật, không gây tác động xấu đến môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Quyết định này được:
1. Giao cho Ông Phạm Quốc Ngọc để chấp hành.
Ông Phạm Quốc Ngọc phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt:
- Hình thức xử phạt chính: Thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết
định xử phạt. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 được nộp tại tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
(địa chỉ: Số 02 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức tiêu hủy ngay; đảm bảo đúng
quy định của pháp luật, không gây tác động xấu đến môi trường.
Nếu quá thời hạn mà Ông Phạm Quốc Ngọc không tự nguyện chấp hành
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Ông Phạm Quốc Ngọc 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 Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Hải Dương; Địa chỉ: Số 02, Lê Thanh Nghị, thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương để tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp; Kho bạc nhà nước Hải
Dương;
- LĐ VPUBND tỉnh: Ô. Hùng;
- Lưu: VT, Hồ sơ vụ việc,KT(11b).

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lưu Văn Bản

