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       QUYẾT ĐỊNH 

Hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính  
 

 

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi 

phạm hành chính (được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP); 

Xét đề nghị của: Phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng; 

Tôi: Võ Thanh Lâm 

Chức vụ: Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Hủy bỏ toàn bộ Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC ngày 30/11/2020 

của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính 

đối với tổ chức có tên sau đây: 

Tạp chí Đồng hành Việt và Tạp chí điện tử Đồng hành Việt. 

Lĩnh vực hoạt động: Báo chí. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 991 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội. 

Giấy phép hoạt động báo chí in số 478/GP-BTTTT ngày 12/12/2013 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung số 324/GP-BTTTT ngày 

30/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông;  

Giấy phép hoạt động báo điện tử số 120/GP-BTTTT ngày 04/4/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Gia Cương             Giới tính: Nam 

Chức danh: Tổng Biên tập 

2. Lý do hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 29/QĐ-

XPVPHC ngày 30/11/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông: 

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo trường hợp quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho ông Nguyễn Gia Cương là đại diện cho tổ chức bị xử phạt có 

tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành. 

Ông Nguyễn Gia Cương là đại diện cho Tạp chí Đồng hành Việt và Tạp chí 

điện tử Đồng hành Việt có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 

Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Phòng Thanh tra Báo chí và Thông tin trên mạng để tổ chức 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c); 

- Vụ Pháp chế (để biết); 

- Trung tâm TT Bộ (để p/h); 

- Lưu: TTra, npp (08). 

CHÁNH THANH TRA 

 

 
 

 

 Võ Thanh Lâm 
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