
ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH AN GIANG                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                        

  Số:  49/QĐ-XPHC                    An Giang, ngày     25    tháng    3  năm 2022                     
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

_______ 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 
 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 04/BB-VPHC ngày 26 tháng 01 

năm 2022 của Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-GQXP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh An Giang về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; 

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ; 

Xét đề nghị tại Tờ trình số 722/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân. 

QUYẾT ĐỊNH:  

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

1. Hộ kinh doanh Phan Thị Bích Tuyền. 

Địa chỉ kinh doanh: Tổ 08, ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang. 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 52E8009125, ngày cấp: 

11/4/2018, nơi cấp: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Tân, đăng ký thay đổi 

lần thứ 2, ngày 26/3/2019. 

Người đại diện theo pháp luật: Phan Thị Bích Tuyền, sinh năm 1983, giới 

tính: nữ, là Chủ hộ kinh doanh Phan Thị Bích Tuyền. 

          Ngành nghề kinh doanh: Chế biến và mua bán, đóng gói thực phẩm chay. 
 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa không 

rõ nguồn gốc, xuất xứ (hàng hóa là thực phẩm, với khối lượng 2.289 kg chả lụa 

cá, gồm: 1.862 kg chả lụa cá không nhãn hiệu; 172 kg chả chay LA có nhãn hiệu 

Văn lành; 153 kg chả chay có nhãn hiệu Duyên Tịnh; 102 kg chả nấm Bào ngư có 

nhãn hiệu Thanh Đạm). Trị giá hàng hóa vi phạm: 114.450.000 đồng (Một trăm 

mười bốn triệu, bốn trăm năm chục nghìn đồng). 

 



3. Quy định tại: Điểm c khoản 1, khoản 11, điểm a khoản 12 Điều 17 Nghị 

định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

4. Tình tiết giảm nhẹ: Không. 

5. Tình tiết tăng nặng: Không. 

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

a) Hình thức xử phạt chính:  Phạt tiền 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng). 

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không. 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại 

cho sức khỏe con người, gồm: 2.289 kg (Hai nghìn hai trăm tám mươi chín 

kilôgam) chả lụa cá (1.862 kg chả lụa cá không nhãn hiệu; 172 kg chả chay LA 

nhãn hiệu Văn lành; 153 kg chả chay nhãn hiệu Duyên Tịnh; 102 kg chả nấm Bào 

ngư nhãn hiệu Thanh Đạm), theo quy định tại điểm a khoản 14 Điều 17 Nghị định 

số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Thời hạn thực biện pháp khắc phục hậu quả là 15 (mười lăm) ngày, kể từ 

ngày nhận được Quyết định này. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho bà Phan Thị Bích Tuyền là Chủ hộ kinh doanh bị xử phạt có 

tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 

Hộ kinh doanh Phan Thị Bích Tuyền có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh 

chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Hộ kinh doanh Phan Thị 

Bích Tuyền không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy 

định của pháp luật. 

a) Hộ kinh doanh Phan Thị Bích Tuyền bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền 

phạt tại Kho bạc nhà nước huyện Phú Tân vào tài khoản số 7111.0.1033764 (địa chỉ: số 

784 đường Chu Văn An, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), trong thời 

hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này; 

b) Hộ kinh doanh Phan Thị Bích Tuyền 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 Phú Tân để thu tiền phạt; 

3. Gửi cho Công an huyện Phú Tân để phối hợp thực hiện; 

4. Gửi cho Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân để tổ chức thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Lưu: Hồ sơ. 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Anh Thư 

2 



 
 

Quyết định đã giao trực tiếp cho bà Phan Thị Bích Tuyền, Chủ hộ kinh doanh bị 

xử phạt, vào hồi.........giờ.........phút, ngày....../....../2022. 

 

       NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 
                                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên) 
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