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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THANH TRA BỘ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-XPVPHC Hà Nội, ngày        tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công 

nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 21/BB-VPHC ngày 23/4/2019 do 

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông lập; 

Tôi: Đặng Anh Tuấn;  Chức vụ: Chánh Thanh tra 

Đơn vị: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

1. Công ty cổ phần công nghệ Đông Dương. 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng KT - Khu TTTM, Tòa nhà HH1 Meco 

Complex, ngõ 102 Trường, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 

Nội. 

Mã số doanh nghiệp: 0101348530. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0101348530.  

Ngày cấp:  30/5/2006; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế  hoạch 

và đầu tư thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo pháp luật: ông Trần Quang Văn. Giới tính: Nam. 

Chức danh: Tổng Giám đốc. 

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 

2.1. Nhập khẩu và bán thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên 

ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố 

hợp quy, nhưng không thực hiện chứng nhận hợp quy trước khi đưa vào lưu thông 

trên thị trường. 

- Quy định tại: Điểm a Khoản 2 Điều 46 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. 

- Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

+ Hình thức xử phạt chính: phạt tiền.  
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+ Cụ thể: phạt tiền 15.000.000 đồng (bằng chữ: mười lăm triệu đồng). 

2.2. Nhập khẩu thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành 

công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp 

quy nhưng không thực hiện công bố hợp quy trước khi đưa vào lưu thông trên thị 

trường. 

- Quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP 

ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. 

- Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

+ Hình thức xử phạt chính: phạt tiền.  

+ Cụ thể: phạt tiền 15.000.000 đồng (bằng chữ: mười lăm triệu đồng). 

2.3. Nhập khẩu và bán thiết bị thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên 

ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy, nhưng 

không gắn dấu hợp quy trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường.  

- Quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 46 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 

13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.  

- Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

+ Hình thức xử phạt chính: phạt tiền.  

+ Cụ thể: phạt tiền 15.000.000 đồng (bằng chữ: mười lăm triệu đồng). 

2.4. Kinh doanh hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng mờ không đọc được 

hoặc không đọc được hết các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, quy định tại 

Điểm b Khoản 1 và Điểm g Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lượng và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

+ Hình thức xử phạt chính: phạt tiền.  

+ Cụ thể: phạt tiền 25.000.000 đồng (bằng chữ: hai mươi lăm triệu đồng). 

Tổng số tiền phạt: 70 triệu đồng. 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao Công ty cổ phần công nghệ Đông Dương để chấp hành Quyết định 

xử phạt. 

Công ty cổ phần công nghệ Đông Dương phải nghiêm chỉnh chấp hành 

quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần công nghệ Đông 

Dương không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của 

pháp luật. 
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Công ty cổ phần công nghệ Đông Dương phải nộp tiền phạt tại Kho bạc 

nhà nước thành phố Hà Nội theo một trong hai hình thức: 

1.1 Nộp tiền mặt trực tiếp: 

- Số Tài khoản: 7111, Mã chương: 027; Tiểu mục: 4299 

- Trong giờ hành chính: Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

(Vietinbank) Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội thu phạt vi phạm hành chính (kèm theo 

danh sách các điểm thu). 

- Ngoài giờ hành chính: Tại văn phòng Kho bạc Nhà nước thành phố Hà 

Nội, địa chỉ: số 15A Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

1.2. Nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản: 

- Số Tài khoản: 7111, Mã chương: 027; Tiểu mục: 4299 

- Tại văn phòng Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, địa chỉ: số 15A 

Trần Khánh Dư, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Công ty cổ phần công nghệ Đông Dương phải nghiêm chỉnh chấp hành 

Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 (mười ngày), kể từ ngày nhận được Quyết 

định xử phạt và nộp lại biên lai thu tiền phạt cho Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền 

thông (Tầng 3, Tòa nhà B, 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). 

Công ty cổ phần công nghệ Đông Dương 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 thành phố Hà Nội để thu tiền phạt. 

3. Giao Phòng Thanh tra Viễn thông và Công nghệ thông tin phối hợp với 

Phòng Tổng hợp - Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông - tổ chức thực hiện 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Hồng Hải (để b/c); 

- Vụ Pháp chế; 

- Trung tâm thông tin; 

- Lưu: TTra, HSV.(07). 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Anh Tuấn 
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