
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:  39 /QĐ-XPVPHC  

 
Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp  

đối với bà Đặng Tú Linh 

                     

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;  

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0009560/BB-VPHC lập ngày 
24/4/2018; kết quả xác minh và các tài liệu kèm theo hồ sơ; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 
tại Tờ trình số 348/TTr-QLTT ngày 10/5/2018; 

Tôi: Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

1. Họ và tên: Đặng Tú Linh; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: Kinh doanh; 

 Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1974; Quốc tịch: Việt Nam; 

Địa chỉ: Số 65, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

Giấy CMND số 080984498 do Công an tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 05/01/2012; 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Buôn bán hàng hóa giả mạo 
nhãn hiệu, trị giá tang vật vi phạm là 88.820.000 đồng. 

3. Quy định tại: Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 
của Chính phủ. 

4. Tình tiết giảm nhẹ: Bà Đặng Tú Linh đã thành thật hối lỗi. 

5. 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 55.000.000 đồng (Năm 
mươi lăm triệu đồng chẵn), áp dụng Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 
99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ 

b) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bà Đặng Tú Linh tiêu hủy toàn bộ 
tang vật vi phạm là 162 cái quần bò nam, nữ người lớn giả mạo nhãn hiệu 
LEVI’S, áp dụng Điểm a Khoản 13 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 
29/8/2013 của Chính phủ. 
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Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được Quyết định xử phạt này; mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc 
phục hậu quả do bà Đặng Tú Linh chi trả theo quy định. 

Giao Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với cơ quan 
chức năng giám sát việc tiêu hủy tang vật vi phạm của bà Đặng Tú Linh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/5/2018. 

Điều 3. Quyết định này được:  

1. Giao cho bà Đặng Tú Linh để chấp hành (Đội Quản lý thị trường số 7 
có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho bà Đặng Tú Linh).       

Bà Đặng Tú Linh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. 
Nếu quá thời hạn quy định mà bà Đặng Tú Linh không tự nguyện chấp hành thì 
sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.          

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 của Quyết định này, bà Đặng Tú Linh 
phải nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày nhận được Quyết định xử phạt.         

Bà Đặng Tú Linh có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy định của pháp luật.          

2. Gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt.   

3. Giao Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh, Đội trưởng Đội 
Quản lý thị trường số 7 và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ 
chức thực hiện./.     

              
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Các Sở: TP, TC; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTTH, NC, TH; 
- Lưu: VT, hồ sơ KTTH (LC). 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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