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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan  
đối với Công ty TNHH Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh 

 

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

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan;  

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan số 80/BB-
HC1 lập ngày 23/3/2018, kết quả xác minh và các tài liệu kèm theo hồ sơ; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số     
736/HQLS-CBL ngày 09/4/2018;  

Tôi: Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND 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 Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh; 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6B, Khu tập thể Thủy sản, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;  

Mã số doanh nghiệp: 0102137860; đăng ký lần đầu ngày 11/01/2007, 
đăng ký thay đổi lần 4 ngày 01/10/2013; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh số 
03 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; 

Người đại diện theo pháp luật: Trương Mạnh Khiêm; Giới tính: Nam; 

Chức danh: Giám đốc. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nhập khẩu hàng hoá thuộc 
danh mục cấm nhập khẩu trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 
100.000.000 đồng trở lên mà không phải là tội phạm. 

3. Quy định tại Điểm d Khoản 10 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP 
ngày 15/10/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị 
định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. 

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
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a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức tiền 65.000.000 đồng (Sáu 
mươi lăm triệu đồng chẵn). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm là 01 (một) chiếc 
xe ô tô trộn bê tông nhãn hiệu FUSO, model: NYC5252GJBA, động cơ diesel, 
công suất 279 kw, tay lái thuận, dung tích bồn 10 m3, dung tích xi lanh 
12.882cm3, tự trọng 11.890 kg, tổng trọng lượng có tải 25.000 kg, sản xuất năm 
2012, đã qua sử dụng, số khung là JL6ERK6B4CK018310, số động cơ đóng lại 
là 6M70451340, giá trị tương ứng là 862.220.000 đồng (Tám trăm sáu mươi hai 
triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng chẵn), áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 
11 Điều 14 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 
được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 
26/5/2016 của Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/4/2018.    

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Trương Mạnh Khiêm là người đại diện theo pháp luật của 
Công ty TNHH Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh để chấp hành (Cục Hải quan 
tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Trương 
Mạnh Khiêm). 

Công ty TNHH Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh phải nghiêm chỉnh chấp 
hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH 
Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế 
thi hành theo quy định của pháp luật. 

Công ty TNHH Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh phải nộp số tiền phạt quy 
định tại Điều 1 Quyết định này 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 
ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.  

Công ty TNHH Cung ứng và Dịch vụ Ngọc Ánh 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: KTTH, NC, TH; 
- Lưu Hồ sơ vụ việc (03 bản); 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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