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CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VI1
Dc 1p - Ti do - Hnh phñc

NAM

Dà Nng, ngày Jo thang s nám 2 9

QUYET DINH
Xfr pht vi phim hành chinh
Cän'ci'r Diu 57, Diu 68 Lut xi:r 1 vi phm hành chInh;
Can ci'r Nghj djnh s 46/2016/ND-Cp ngày 26/5/2016 cüa ChInh phü uy
djnh xi'r pht vi phm hãnh chInh trong lTnh vrc giao thông dix&ng b và du?ng sit;
Can cir Biên ban vi phm hânh chinh s& 19764/BB-\TPHC do Phông Cánh
sat giao thông Cong an thânh ph Dà Nng 1p hi 22 gR 35' ngày 18/5/20 19 ai
Km2O+99 &r&ng Trir&ng Son, thành pM Dà Nng.
Can cir kt qua xác minh và cac tài 1iu có trong M sci;
Xét d nghj cüa Cong an thânh pM Dà Nng ti Cong vAn s& 43 /CA
PCO8 ngày23tháng 5 nAm 2019;
Tôi: Hunh Dfrc Thci -Chrc vçi: Chü tjch UBND thành pM Dà Nng.
QUYET DJINH:
Diu 1. Xfr phat vi phm hành chInh d6i vâi:
1 .T chirc: CONG TY TNHH VT VA TM THAT VTJONG
Dja chi trii só chInh: KP Lê Thãnh Phucing, phu&ng 8, TP Tuy Hôa, tinh Phü
Yen.
Là chü sâ hffii phuong tin ô to tái; bin s dAng k3 78C-0 19.55
2. DA thirc iiin hAnh vi vi phm hAnh chInh:
- Giao phuorng tin hoc d cho nguYi lAm công, ngirori dai din diu khiên
phircing tin thrc hin hAnh vi vi phm quy djnh tai KhoAn 7 Diu 24 Nghj djnh so
46/2016/ND-CP.
- Giao phixcing tin hoc d cho ngithi lAm cong, ngthi d?i din diêu khin
phtrcing tin thirc hin hành vi vi phm quy djnh tai Diem a KhoAn 4 Diêu 33 Nghj
djnh so 46/2016/ND-Cp.
3.. Quy djnh ti:
- KhoAn 11 Diu 30; Dim c KhoAn 10 Diu 30 Nghj djnh s 46/2016iNCP ngày 26/5/2016 ciia ChInh phü, quy djnh xü phat vi phm hAnh chInh tror.g
linh vrc giao thông duàng b vA c1i.rng sit.
4. Các tInh tit tAng nng: Không có.
5. Các tinh ti& giAm nhç: Không có.
6. Bi
dimghinh thüc xi pht, bin pháp khc phiic hu qua nhi.r sau:
a) HInh thirc xi pht chInh:
Pht tin: 64.000.000 d (Bang chü: Sáu mi.rcii Mn trieu dng).
ap

c) Các biri pháp khc phiic htu qua: Không.
Biu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k.
Diu 3. Quy& djnh nay duc:
1. Giao cho: CONG TY TNHH VT VA TM THAI VIJONG có trách nhim
nghiêm chinh chip hành Quyt djnh xü pht nay. Nu qua thai han ma CONG TY
TNHH VT vA TM THAI VLTCNG không ti1 nguyen chAp hành së bj cixng ch
thi hành theo quy djnh cUa pháp 1ut.
CONG TY TNHH VT VA TM THAI VUCiNG có trách nhim np s tin
phat theo Diu 1 Quyt djnh nay tai Ngân hang Nong nghip và Phát trin Nong
thôn Vit Nam- CN CAm L (s6 349 Cách Mang Tháng Tam, qun CAm L, TP Dã
Nng) trong thai h?n 10 (mui) ngày, k t~ ngày duc giao Quyt djnh x phat.
CONG TY TNHH VT VA TM THAI VLJCiNG có quyn khiu nai hoc khâi kin
hãnh chInh d6i vâi Quy& djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Gui cho Ngan hang Nông nghip và Phát trin Nong thôn Viet Nam- CN
CAm L d thu tin phat.
3. Giao Tru&ng phàng Cãnh sat giao thông Cong an thânh ph Da Nng d
th chirc thic hin quy& djnh này./.
No'i nhn:,(
-
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Nhu Diu 3 1 tfhin);
Liru: VT, CATP DN.
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Quy& djnh nay dà giao cho nguii vi pham hoc
dal din t chCrc vi pham lüc....ngày /
(Nguäi nhn ky, ghi rô hç và ten)
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