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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ  

đối với Công ty TNHH MTV Thắng Loan 

 

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

Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và 

đường sắt; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 0031437/BB-VPHC do Công an 

huyện Hữu Lũng lập ngày 01/12/2020 và các tài liệu kèm theo hồ sơ; 

Xét đề nghị của Công an huyện Hữu Lũng tại Tờ trình số 1585/TTr-CAH 

ngày 02/12/2020; 

Tôi: Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

1. Tổ chức: Công ty TNHH MTV Thắng Loan. 

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang. 

Mã số doanh nghiệp: 2400512750, cấp lần đầu ngày 28/5/2010, đăng ký 

thay đổi lần thứ 02 ngày 20/3/2018; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. 

Người đại diện theo pháp luật: Vũ Trí Thắng. Giới tính: nam. 

Chức danh: Giám đốc. 

 2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: giao phương tiện cho người 

làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm hành chính chở 

hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%. 

3. Quy điṇh taị: điểm a, khoản 12, Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

 4. Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ: không áp dụng. 

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 



2 

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt 38.000.000 đồng (Ba 

mươi tám triệu đồng). Áp dụng quy định tại điểm a, khoản 12, Điều 30 Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: không áp dụng. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: không áp dụng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho Công ty TNHH MTV Thắng Loan để chấp hành (Công an 

huyện Hữu Lũng có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho Công ty 

TNHH MTV Thắng Loan). 

Công ty TNHH MTV Thắng Loan phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết 

định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định 

của pháp luật. 

 Công ty TNHH MTV Thắng Loan phải nộp số tiền quy định tại Điều 1 

của Quyết định này vào Kho bạc Nhà nước huyện Hữu Lũng trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt. 

Công ty TNHH MTV Thắng Loan 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 huyện Hữu Lũng để thu tiền phạt. 

 3. Giao cho Trưởng Công an huyện Hữu Lũng để tổ chức thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TP, GTVT; 

- Công an tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, phòng THNC; 

- Lưu: VT, KT (VQK). 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 
 

 

 Hồ Tiến Thiệu 
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