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

đối với Công ty TNHH Thương mại Sơn Hà 
 

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 13/BB-VPHC lập ngày 14/01/2019, 
Biên bản xác minh các tình tiết vụ việc vi phạm hành chính số 02/BB-XM ngày 
14/01/2019 và các tài liệu kèm theo hồ sơ; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 
224/HQLS-CBL ngày 22/01/2019; 

Tôi: Phạm Ngọc Thưởng, 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 Thương mại Sơn Hà; 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 134, đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;  

Mã số doanh nghiệp: 4900212639; Ngày cấp: 05/11/2001;   

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Lạng Sơn; 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Huy; Giới tính: Nam; 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Quá cảnh hàng hóa giả 
mạo nhãn hiệu. 

3. Quy định tại: Điểm a Khoản 1 và Khoản 9 Điều 12 Nghị định số 
99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Tái phạm. 

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 450.000.000 đồng (Bốn 
trăm năm mươi triệu đồng chẵn), áp dụng Khoản 4 Điều 23 Luật Luật Xử lý vi 
phạm hành chính ngày 20/6/2012 và Điều 2, Khoản 9 Điều 12 Nghị định số 
99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ. 
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b) Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính không 
loại bỏ được yếu tố vi phạm có đơn yêu cầu xử lý của các chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ (có bảng kê tang vật buộc tiêu hủy kèm theo), áp dụng Điểm a Khoản 13 
Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.  

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày 
nhận được Quyết định này; mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục 
hậu quả do Công ty TNHH Thương mại Sơn Hà chi trả. 

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 ông Nguyễn Đức Huy là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm 
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sơn Hà để chấp hành (Cục Hải quan tỉnh 
Lạng Sơn có trách nhiệm nhận và giao Quyết định này cho ông Nguyễn Đức Huy). 

Công ty TNHH Thương mại Sơn Hà phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 
định xử phạt này. Nếu quá thời hạn quy định mà Công ty TNHH Thương mại 
Sơn Hà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của 
pháp luật. 

Công ty TNHH Thương mại Sơn Hà 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 Thương mại Sơn Hà 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; 
- Các Sở: TP, TC, KH&CN; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các Phòng: NC, TH; 
- Hồ sơ vụ việc (03 bản); 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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