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QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012 (Sửa đổi, bổ sung 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 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; 

Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng 
cáo; 

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-GQXP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc giao quyền xử phạt vi phạm 

hành chính; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 13/BB-VPHC lập ngày 26 tháng 10 

năm 2022. 
  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  

 

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

1. Tên của tổ chức: Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - Cao Bằng - 

Chi nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Số giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh: 00300 đăng ký lần đầu 

ngày 07 tháng 6 năm 2022; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Cao Bằng. 
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Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Trung Kiên  Giới tính: Nam 

Chức danh: Người đại diện theo pháp luật. 

Địa chỉ thường trú: Tổ 27, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội. 

Địa chỉ liên lạc: Phòng S814, The One Residence, Khu đô thị Gamuda 

Gardens, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

2. Đã có hành vi vi phạm hành chính: Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ 

quan đô thị. 

3. Quy định tại: Điểm b, Khoản 2, Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực văn hóa và quảng cáo. 

4. Các tình tiết tăng nặng: Không có 

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có 

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

 a) Hình thức xử phạt hành chính: Phạt tiền 

 Mức phạt: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)  

b) Hình thức phạt bổ sung: Không có 

c) Biện pháp khắc phục hậu quả 

Cụ thể: Buộc tháo dỡ các sản phẩm quảng cáo vi phạm, làm ảnh hưởng đến 

mỹ quan đô thị. 

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: 02 ngày, kể từ ngày nhận 

được Quyết định này. 

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Địa điểm kinh 

doanh số 1 Phố Kim Đồng - Cao Bằng - Chi nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ 

thuật số FPT tại Hà Nội tự chi trả. 

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

 Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - Cao Bằng - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội để chấp hành quyết 

định xử phạt. 

Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - Cao Bằng - Chi nhánh Công ty 

Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết 

định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - 

Cao Bằng - Chi nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội không 

tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

a) Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - Cao Bằng - Chi nhánh Công 

ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Cao Bằng theo số tài 
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khoản 7111 (Thu ngân sách thành phố Cao Bằng, Chương 755, Mục 4250, Tiểu 

mục 4278) trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này. 

Sau khi nộp tiền phạt, Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - Cao Bằng - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội phải gửi chứng từ nộp 

phạt về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng. 

b) Địa điểm kinh doanh số 1 Phố Kim Đồng - Cao Bằng - Chi nhánh Công 

ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Hà Nội có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện 

hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

 2. Gửi cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi 

nhánh Cao Bằng để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng để tổ chức 

thực hiện. 

4. Gửi cho Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Thông tin; Phòng, chống tệ 

nạn xã hội thành phố Cao Bằng; Ủy ban nhân dân phường Hợp Giang, thành phố 

Cao Bằng để biết và phối hợp thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

- Phòng Tư pháp Thành phố; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 

- Trang Thông tin điện tử Thành phố; 

- Tổ trưởng Tổ dân phố 12, phường Hợp Giang; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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Quyết định đã giao trực tiếp cho ……………………………………………..  

…………………………………………………………………………………...….. 

vào hồi .... giờ .... phút, ngày …. /.… /2022 

 NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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