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Số:         /QĐ-XPHC

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

             Hải Dương, ngày 25 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 
11 năm 2020;

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định về 
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; Nghị định số 
17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi các Nghị định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; 
điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 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 93/BB-VPHC do Phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Hải Dương 
lập ngày 11 tháng 5 năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-GQXP ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 
1502/TTr-CAT-PV01 ngày 25 tháng 5 năm 2022 và các tài liệu có trong hồ sơ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Ngọc Việt, sinh ngày 13/4/1983; Quốc tịch: Việt Nam; 
Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi ở hiện tại: số 88, phố Chi Lăng, 

phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; 
Số CCCD: 030083000951; ngày cấp; 29/10/2015; nơi cấp: Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư.
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Nghề nghiệp: Chủ hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Việt (Siêu thị Hàn Quốc- 
Kumsan - Mart); Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, số 04A8012491, 
đăng ký lần đầu ngày 24/10/2017, đăng ký thay đổi lần đầu ngày 30/7/2021 do 
Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Hải Dương cấp;

Địa chỉ: Căn TT4.03.05, đường Lê Duẩn, khu đô thị Ecoriver, phường Hải 
Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 
cụ thể là 46 (bốn mươi sáu) thùng sữa bột nhãn hiệu Hikid không có hóa đơn, 
giấy tờ chứng minh nguồn gốc có giá trị: 88.905.000 đồng (tám mươi tám triệu 
chín trăm linh năm nghìn đồng). 

3. Quy định tại điểm h khoản 1, điểm c khoản 2, điểm a khoản 4 điều 15 
Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 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 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 
định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ). 

4. Tình tiết tăng nặng: không.
5. Tình tiết giảm nhẹ: 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.
Mức phạt tiền là: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).
b) Hình thức phạt bổ sung: tịch thu 45 thùng sữa bột nhãn hiệu Hikid, mỗi 

thùng có 06 hộp loại 600g, ngày sản xuất: 11/3/2022, hạn sử dụng: 10/9/2023 và 
01 thùng sữa bột nhãn hiệu Hikid có 10 hộp loại 600g, hạn sử dụng: 09/8/2023, 
do Hàn Quốc sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp 
pháp để tiêu hủy theo quy định của pháp luật hiện hành. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: không;
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Công an 

tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 
các thủ tục xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu nêu trên 
theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông Nguyễn Ngọc Việt là cá nhân bị xử phạt có tên tại Điều 1 

Quyết định này để chấp hành.
Ông Nguyễn Ngọc Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt 

này. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi 
hành theo quy định của pháp luật; số tiền nộp phạt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương (Số 02, đường Lê Thanh Nghị, 
thành phố Hải Dương) trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định 
này.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-17-2022-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-hoa-chat-502253.aspx


3

Ông Nguyễn Ngọc Việt 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 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh 
Hải Dương để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo tổ chức thực hiện và báo cáo kết 
quả lên Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Lưu Văn Bản;
- Sở Tư pháp, Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV Quảng (10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lưu Văn Bản
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Quyết định đã giao trực tiếp cho (cá nhân/người đại diện của tổ chức) bị xử phạt 
vào hồi.... giờ .... phút, ngày ……/……/………

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