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Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực hải quan  

đối với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kỳ Lân  

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 335/BB-VPHC ngày 20/12/2020 

do Chi cục hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn lập;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Công văn 

số 87/HQLS-CBL ngày 12/01/2021;  

Tôi: Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây: 

1. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kỳ Lân; 

Địa chỉ trụ sở chính: số 551/156 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; 

Mã số doanh nghiệp: 0316352689; Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, đăng ký lần đầu ngày 29/6/2020; Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; 

Người đại diện theo pháp luật: Giáp Thị Trang; Giới tính: Nữ; 

Chức danh: Tổng Giám đốc. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Nhập khẩu hàng hóa giả 

mạo xuất xứ Việt Nam trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 

100.000.000 đồng trở lên”. 

3. Quy định tại: điểm đ khoản 1 Điều 17 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

4. Tình tiết tăng nặng: không áp dụng. 

5. Tình tiết giảm nhẹ: không áp dụng.  

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

a) Hình thức xử phạt chính: phạt tiền, mức phạt 85.000.000 đồng (Bằng 

chữ: tám mươi lăm triệu đồng chẵn). 
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b) Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm là 800 tấm pin hấp thụ 

năng lượng mặt trời (tế bào quang điện có lớp chặn) đã được lắp thành tấm, nhãn 

hiệu HALO, model SP-100, điện áp 18V, công suất 100W, kích thước 

(1.697x506)mm, mới 100%, giả mạo xuất xứ Việt Nam, tổng trị giá là 368.800.000 

đồng (Bằng chữ: ba trăm sáu mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn); áp dụng 

khoản 2 Điều 17 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.  

Việc tịch thu tang vật vi phạm hành chính được lập thành biên bản kèm 

theo Quyết định này. 

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 bà Giáp Thị Trang là người đại diện theo pháp luật của Công 

ty TNHH Xuất nhập khẩu Kỳ Lân để chấp hành (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 

có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho bà Giáp Thị Trang). 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kỳ Lân phải nghiêm chỉnh chấp hành 

quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Kỳ Lân không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo 

quy định của pháp luật. 

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kỳ Lân phải nộp tiền phạt vào tài khoản 

số 7111.1.1058538 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn mở tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh Lạng Sơn trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định 

xử phạt.  

Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 10 (mười) ngày, kể từ 

ngày nhận được Quyết định này.  

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kỳ Lân 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 tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt. 

3. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục 

Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị 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; 

- Sở Tư pháp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CV; 

- Lưu Hồ sơ vụ việc (03 bản); 

- Lưu: VT, KT(LC). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hồ Tiến Thiệu 

 


		2021-01-13T15:36:03+0700


		2021-01-14T08:45:12+0700


		2021-01-14T08:45:12+0700


		2021-01-14T08:45:12+0700




