
 
THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai quyết định xử phạt vi phạm 
 hành chính về chất lượng trong kinh doanh mũ bảo hiểm 

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Điều 18 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 
chính;  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh thông báo nội dung 
thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng trong kinh doanh 

mũ bảo hiểm như sau: 

1. Tên cơ sở vi phạm: Cửa hàng Nhựt Tân 3 (số 35, Phạm Thái Bường, 

Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

- Hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 

xe máy, mã sản phẩm MT-128, cỡ lớn: 570 mm, dấu CR (Quacert – Công ty Á 
Châu. No 0863 20-00), của Công ty TNHH sản xuất thương mại kỹ thuật Á Châu 

(số 38, Lương Trúc Đàm, Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM) có chất lượng không phù 
hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN2: 2008/BKHCN). 

- Hình thức xử phạt:  

+ Phạt chính: phạt tiền, với số tiền là: 3.325.000 đồng (bằng chữ: ba triệu ba 
trăm hai mươi lăm ngàn đồng). 

+ Phạt bổ sung: không áp dụng.  

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả: không áp dụng. 

- Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày tổ chức vi phạm nhận được Quyết 
định xử phạt. 

2. Tên cơ sở vi phạm: Cửa hàng Thảo Vân (số 44, Điện Biên Phủ, khóm 4, 
Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh). 

- Hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, 
xe máy mã sản phẩm 268, dấu CR (Quatest3 - Đức Huy. No 45-11-00) của Công ty 

TNHH Phát triển sản xuất Đức Huy (ấp 1, xã Tân Nhật, Bình Chính, TP. HCM) có 
chất lượng không phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN2: 

2008/BKHCN). 

- Hình thức xử phạt:  

+ Phạt chính: phạt tiền, với số tiền là: 3.937.500 đồng (bằng chữ: ba triệu 
chín trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm đồng). 
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+ Phạt bổ sung: không áp dụng.  

+ Các biện pháp khắc phục hậu quả: không áp dụng. 

- Thời gian thực hiện: 10 ngày, kể từ ngày tổ chức vi phạm nhận được Quyết 
định xử phạt. 

Giao Văn phòng sở có trách nhiệm đăng tải đầy đủ nội dung thông tin cần 
công khai nêu trên tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ theo 

khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính 
phủ (đính kèm Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC; Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC). 

Trên đây là thông báo công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 
chất lượng trong kinh doanh mũ bảo hiểm trên phương tiện thông tin đại chúng của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh./. 

 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban GĐ Sở; 
- Văn phòng sở (thực hiện); 
- Lưu: VT, TTra. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Phạm Minh Truyền 
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