
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:          /QĐ-XPHC

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

             Hải Dương, ngày       tháng 9 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;

Căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, 
công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 307/BB-VPHC do Công an tỉnh 
Hải Dương lập ngày 14/9/2022. 

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 Công an tỉnh tại Tờ trình số 2832/TTr-CAT-PV01 ngày 
15 tháng 9 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: Trần Minh Hiếu                                           Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 11/5/1998 Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: lao động tự do;
Nơi ở hiện tại: thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương;
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: 030098001173;
Ngày cấp 22/02/2016; nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về 

dân cư.
2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Từ tháng 02/2022, ông Trần 

Minh Hiếu đã tạo lập 01 trò chơi điện tử tên là ”CHÚ BÉ RỒNG online” với nội 
dung là tựa game 2D mô phỏng theo cốt truyện 7 viên ngọc rồng của Nhật Bản. 
Game được phát hành trên trang Web “nrovn.com”, những người đăng ký vào 
chơi sẽ phải đóng góp số tiền 19.999 VNĐ qua ví Momo hoặc chuyển khoản 
qua tài khoản Vietcombank đăng ký số điện thoại 0326.028.798 mang tên Trần 
Minh Hiếu. Đến nay ông Hiếu đã kích đăng ký cho 827 người chơi và thu về 
16.540.000 VNĐ (mỗi tài khoản chuyển 20.000 VNĐ). Ông Hiếu đã phát hành, 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 khi không có giấy phép cung cấp dịch vụ 
trò chơi điện tử trên mạng.



3. Quy định tại khoản 7, Điều 103 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 
03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện 
tử.

4. Các tình tiết tăng nặng: không.
5. Các tình tiết giảm nhẹ: thành thật hối lỗi, tích cực hợp tác, thành khẩn khai 

báo với cơ quan Công an; đã có hành vi làm giảm bớt hậu quả thiệt hại; vi phạm lần 
đầu.

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: 76.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu đồng). 
b) Hình thức xử phạt bổ sung: không.
c) Biện pháp khắc phục hậu quả: (1) buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có 

được do thực hiện hành vi vi phạm; số tiền thu lợi bất hợp pháp là: 16.540.000 
VNĐ (Mười sáu triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng). (2) Buộc thu hồi tên miền 
trang web “nrovn.com”.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho người có tên tại Điều 1 để chấp hành quyết định xử phạt và có 

quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy 
định của pháp luật.

Người có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định. Nếu không chấp hành 
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật (số tiền phạt nộp vào Ngân 
hàng thương mại cổ phần BIDV, địa chỉ: số 02- đường Lê Thanh Nghị, phường 
Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương).

2. Gửi cho Ngân hàng thương mại cổ phần BIDV- Chi nhánh tỉnh 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

   



          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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