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Da Ncng, ngày Jo tháng 5 nám 2019

QUYET BINH
Xii' pht vi phm hành chmnh
CAn c'r Diu 57, Diu 68 Lust xir 1 vi phm hành chInh;
CAn cr Nghj djnh s6 46/2016/ND-CP ngày 26/5/2016 cüa ChInh phü cuy
djnh xir pht vi phm hành chInh trong linh vrc giao thông dung bO và ththng sat;
CAn cü Biên bàn vi pham hãnh chInh s: 06100/BB-VPHC do Phông Cánh
sat giao thông Cong an thành phDà Nng l.p hi 10 gi? 30' ngày 21/5/2019 tai
thrmg 2/9, thành ph6 Dâ Nng.
CAn cr k& qua xác mirth và các tài 1iu có trong h sci;
Xét d nghj cüa Cong an thành ph Dà Nâng t?i Cong vAn s: 346 /CA'TfPPCSGT ngày24 tháng 6nAm 2019;
Tôi: Hu'nh Dirc Tho - Chüc vii: Chü tjch UBND thành ph Dà Nng.
QUYET BJNH:
Biu 1. Xü phat vi phm hành chInh d& vOi:
1 .T chirc: CONG TY TNHH MTV TOAN TUYEN.
Dja chi trii sx chInh : Lô 37 Nguyn Hu ThQ, Hái Châu, Dà Nng
Là chU sâ h1ru phucing tin ô to tAi; bin s6 dAng k 43C-189.20
2. DA thrc hin hành vi vi pham hành chInh: "Giao phucing tin hoc d cio
ngu&i lam công, ngui dai din diu khin ph.rcing tin thirc hin hành vi vi ph4m
quy djnh tai KhoAn 6 Diu 24 Nghj djnh s 46/20161ND-CP"
3. Quy djnh t?i: Dim a Khoãn 10 Diu 30 Nghj djnh s 46/2016/ND-P
ngày 26/5/2016 cüa ChInh phü, quy djnh xi:r pht vi pham hành chInh trong ii
v1rc giao thông du&ng bO và &rt'mg sit;
4. Các tInhtit tAng nng: Không có.
5. Các tInh tit giAm nh: Không có.
6. Bj áp dicing hlnh thirc xr pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau:
a) HInh thi'rc xü pht chInh:
Phat tin: 30.000.000 d (Bang chU: Ba mi.rcii triu dng).
b) HInh thirc xCr pht b sung: không.
c) Các bin pháp khc phiic h.0 qua: Không.
Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày k.
Biu 3. Quyt djnh nay dixc:
1. Giao cho: CONG TY TNHH MTV TOAN TUYEN nghiêm chinh ch;p
hành Quy& djnh xcr pht nay. Nu qua thi han ma CONG TY TNHH M

TOAN TUYEN không tir nguyen chip hành s bj cuOng ch thi hành theo quy
djnh cüa pháp 1ut.
CONG TY TNHH MTV TOAN TUYEN có trách nhim np s6 tin pht
theo Diu 1 Quyt djnh nay ti Ngân hang Nong nghip và Phát trin Nông thôn
Vit Nam- CN Cm L (sé 349 Cách Mng Thang Tam, qun Cm L, TP Dà
Nang) trong thai hn 10 (Mri) ngày, k tr ngày dugc giao Quyt djnh xci ph?t.
CONG TY TNHH MTV TOAN TUYEN có quyn khiu ni hoc khôi kin hành
chInh d6i vâi Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp luat.
2. GCri cho Ngân hang Nông nghip vã Phát trin Nong thôn Vit Nam- CN
CAm L d thu tin pht.
3. Giao Tnthng phông Cânh sat giao thông Cong an thânh ph Dà Nng d
th chcic thrc hin quyt djnh này./.,—
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Quy& djnh nay dâ giao cho nguii vi pham hoc
dai din ti, chCzc vi phm lüc....ngày / I
(Ngithi nhn k, ghi rö hç và ten)
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