ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 954 /QĐ-XPVPHC

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 3 năm 2016

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 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; Nghị định số
124/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 0073333/BB-VPHC do Đội quản
lý thị trường số 10- Chi Cục quản lý thị trường Vĩnh Phúc lập ngày 01/3/2016;
Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;
Căn cứ văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số: 7453/UBNDPC1 ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh;
Xét đề nghị của Chi Cục quản lý thị trường Vĩnh Phúc tại Tờ trình số:
27/TTr- QLTT ngày 04/3/2016 “Về việc xử lý vi phạm hành chính”;
Tôi: Vũ Chí Giang; Chức vụ: Phó Chủ tịch; Đơn vị: UBND tỉnh Vĩnh
Phúc.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Hộ kinh doanh: Lê Thị Chung (Do bà: Lê Thị Chung đại diện);
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc- Huyện Yên Lạc- Tỉnh Vĩnh Phúc;
CMND số: 135054579, do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 07/10/1998;
Ngành nghề kinh doanh: Bán vật tư nông nghiệp; bán thuốc bảo vệ thực
vật;
Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Bày bán 227 gói (loại
500gram/gói) giống ngô nếp lai F1HN88 không có hóa đơn chứng từ chứng
minh nguồn gốc hợp pháp (giả mạo nhãn hàng do Công ty cổ phần giống cây
trồng TW sản xuất) là hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa được quy
định tại điểm g, khoản 1, điểm b, khoản 2, điều 13 Nghị định số 185/2013/NĐCP ngày 15/11/2013 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; Khoản 11 (sửa điểm a, khoản 4, điều 13 Nghị định số
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185/2013/NĐ-CP), điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP
ngày 15/11/2013 của Chính phủ;
* Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như
sau:
- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức tiền phạt: 40.000.000đồng
(bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng);
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho bà: Lê Thị Chung để chấp hành Quyết định xử phạt.
Bà Lê Thị Chung phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này.
Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Bà Lê Thị Chung phải nộp số tiền bị xử phạt tại Điều 1 của Quyết định này
vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận
được Quyết định xử phạt.
Bà Lê Thị Chung có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với
Quyết định này theo quy định của pháp luật.
2. Gửi cho Kho bạc nhà nước để thu tiền phạt;
3. Gửi Sở Tài chính (để theo dõi);
4. Gửi Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và UBND huyện Yên Lạc
(để biết);
5. Gửi cho Chi Cục quản lý thị trường Vĩnh Phúc (02 bản) để giao Quyết
định và tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- CPCT;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, PC1.
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(Đã ký)
Vũ Chí Giang
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