SOYTEHATNH CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
THANH TRA sO'
Dc Jp - Ty do - Hanh phüc
So: 08/QD-XPVPHC

Ha Tinh, ngày 30 tháng 3 nãm 2022

QUYET D!NH
Xu' pht vi phm hanh chinh trong Iinh vçrc y te
Can ct Lut Xi lj vi phgrn hành chInh nan'? 2012, dã ducic szth dói, bó
sung nárn 2020:
Can cii' Nghj dfnh so ii 7/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cüa Chinh phz
Quy djnh xzrphgt vi phgm hành chInh trong llnh vu'c y tê;
Cánci Nghj dfnh sO 124/2021/ND-CF ngày 28/12/202 1 cia ChInh p/ni
süa dOi, bO sung m5t sO diêu cia Nghj dfnh sO 115/2018/ND-cF ngày 04/9/2018
cza CiiInh phz quy djnh th phgt vi phgrn hành chInh ye an toàn thicc phám và
Ngh/ dinh sO 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia ChInhphz quy dfnh thphat
vi ph gin hành chInh trong 11nh vyc y tê;
Can cii' Biên bàn vi phgrn hành chInh sO 08/BB- VPHCdo Doàn klein ira
theo Quyét d/nh sO 203/QD-SYT ngOy 16/3/2022 cüa Giám dóc Sâ Y té Ha Ti'nh
ye vic kiêm ira vic chap hành các quy dfnh pháp iut ye khárn bçnh, chula
bénh ('KCB),cung cap dich vu y tê tai các ca th KCB, cung cap d/ch vy y tC
ngoài cOng ip trên d/a bàn tinh Ha TTnh, 1p hói 15 già 00 phit ngày 30/3/2022
tgi PhOng khárn da khoa Dan Hoàng Long, so nhà 860 du'àng LC Thai TO, tO
dan phO Lien Giang, phwàng K5' Long, thi xã Kj' Anh, tinh Ha Tinh;
TOi: Phan Minh Toàn, chtc vy: C7'zánh Thanh ira:
Dan vj cOng tác: Sà Yté Ha Tiih,
QUYET DfNH:
Diêu 1. Xu pht vi pham hành chInh di vó'i t chirc có ten sau day:
I. Ten to chrc vi phrn: Phèng khám da khoa Dan Hoàng Long.
Dja chi trçi s chInh: SO nhâ 860, thring Lê Thai To, tO dan phô Lien
Giang, phi.r?irng KS' Long, thj xä K5' Anh, tinh Ha Tinh.
Ma so doanh nghip: 3001235216
Ngày cap: 03/8/2021 (Dáng kj lan 2); Noi cap: So' Kê hooch và dãu tu'
tinhHàTinh.
Nguii dai diên theo pháp 1ut: Lé Quang Huy; GiOi tInh: Narn.
Chirc danh: Giám doe Phii trách chuyên mon.
2. Dã có các hánh vi vi phrn hành chInh: (i) Niêrn yet khOng day dü giá
djch vi khárn bnh, ch€'ra bnh (ii) L.p so khám bnh, chüa bnh nhu'ng không
ghi chép day dü theo quy dnh cüa pháp 1ut.
3. Can c1r ban hành Quyêt dlnh: Quy djnh t?i:
- Diem b khoãn 1 Diêu 39 Nghj dlnh so ii 7/2020/ND-CP ngày 28/9/2020
cüa ChInh phü Quy djnh xCr phtt vi phm hành chInh trong linh vrc y tê;
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- Khoán 4, khoàn 10 Diu 2 Nghj djnh so 124/2021/ND-CP ngày
28/12/202 1 cüa Chmnh phi.i süa dôi, bô sung rnt so diêu cüa Nghj
dnhsô 115/2018/ND-CF ngày 04/9/2018 cüa ChInh phi quy djnh xi pht vi
phrn hành chInh ye an toãn thic phâm và Nghj djnh so 11 7/2020/ND-CP ngày
28/9/2020 cüa Chinh phü quy djnh xir pht vi pham hành chInh trong lThh virc y
tê.
4. Các tInh tit tang nng/giärn nh9: Không.
5. Bi áp ding hInh thirc xii pht, bin pháp khäc phiic hu qua nhix sau:
a) HInh thüc xü' pht chmnh: Phat tiên.
Ci the: 8.000.000 dông (bang ch: Tam trWu aông chán).
b) HInh thrc xü pht bô sung: Không.
c) Các bin pháp khãc phçic hu qua: Không.
Dieu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành ké tü ngày 3 0/3/2022.
Diêu 3. Quyêt djnh nay du9c:
1. Giao cho ông Lê Quang Huy là di din cho to chirc vi phm có ten t?i
Diêu 1 Quyêt djnh nay dê chap hành.
Phàng khárn da khoa Dan Hoâng Long phäi nghiêrn chinh chap hành
Quyét djnh x1r pht nay. Nêu qua th&i han ma Phông khám da khoa Dan Hoãng
Long không tr nguyen chap hành thI sê bj cuäng ché thi hành theo quy djnh cüa
pháp Iutt.
Trung hçip không np tiên pht tr1rc tiêp cho ngithi có thârn quyên xir
pht vi phm hành chInh theo quy djnh tai khoán 2 Diêu 78 Lut Xu 1 vi phm
hành chInh, Phông khárn da khoa Dan Hoàng Long phái np tiên pht tai Kho
bac Nba nuc Ha TTnh trong thai han 10 ngày, kê tr ngày duqc giao Quyêt djnh
nay.
Phông khárn da khoa Dan Hoâng Long có quyn khiu nai hoc khài kin
hãnh chInh dôi vâi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp1ut.
2. GCri cho Kho bac Nhà nuóc tinh Ha Tinh dé thu tiên pht.
3. Gui choThanh tra Sâ Y tê Ha Tinh dê to chirc thuc hiên./.
Noin/zân:
- Nhtr Diéu 3;
- Luu: Ha so•.

Phin i\/linh Toari

