SC Y TE HA TiNH
THANH TRA SO
S& 07/QD-XPVPHC

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ty' do - Hnh phüc
Ha Ttnh, ngày 24 tháng 3 nárn 2022

QUYET DNH
Xü pht vi pham hành chInh trong linh vyc y tê
Can ci Lut X& 1j vi phgm hành chInh närn 2012, dã duv'c tha dói, bó sung
,iàm 2020,
Can th Nghf djnh so 117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cza Chin/i phü Quy
dfnh x&phgt viphgm hành chInh trong linh vuc y té;
Can th Nghj djn/i so 124/2021/ND-CT ngày 28/12/2021 cia ChInh phü st'a
dOi, bó sung rnt sO diéu cüa Nghj djnh sO 115/2018/ND-CR ngày 04/9/2018 ci?a
Chinh phz quy djnh xi phçit vi phgrn hành chInh ye an toàn thtc phárn và Nghf dinh
sO 11 7/2020/ND-CP ngây 28/9/2020 cith ChInh phü quy djnh xic phçit vi phgm hành
chinh trong linh vy'c y té;
Can thBiên bàn vi phgm hành chInh sO 07/BB- VPHC do Doàn kiém tra theo
Quyét djnh sO 203/QD-SYT ngày 16/3/2022 cia Giárn dóc So Y té Ha Tinh ye viçc
kié,n tra vic chOp hành cOc quy djnh phOp lut ye khOm bnh, chu'a bénh (KCB), cung
cOp dich vu y té tai cOc ca sO' KCB, cung cOp dfch vy y té ngoài cOng ip trén df a bàn
tinh Ha T7nh lçp hOi 17 giO 45 phit ngày 24/3/2 022 tgi PhOng khárn nha khoa Ny
Cu'O'i New, xOni DO Trai, xã Thanh Blnh Thinh, huyén Dv'cc Tho, tInh Ha TThh;
TOi. Phan Minh Toàn, Chicc vu: Chánh Thanh tra,
Don vj cOng tOc: SO' Y té Ha Tinh,
QUYET D!NH:
Diêu 1. Xü' pht vi phm hành chinh di vâi ông/bà có ten sau:
1. H vâ ten: Nguyn HOu Quyên; Giài tInh: Narn
Ngáy, tháng, närn sinh: 04/8/1966; Quoc tch: Vit Narn;
Nghê nghip (iinh vyc hoçit &5ng): Bác s chuyên ngành Rang Ham Mat.
NGi o hin tai: XãBüi La Nhân, huyn Di:rc Th9, tInh Ha Tinh.
CMND so: 183000729; Cap ngày 25/4/20 14, Ni cap: Cong an Ha TTnh.
2. Dã thrc hin hành vi vi phrn hành chInh: (i) Hoat dng có biên hiu không
có dü các thông tin ca ban theo quy djnh cüa pháp 1u.t; (ii) không !tp so khárn bnh,
chCra bnh theo quy djnh ciia pháp 1ut.
3. Can cr ban hành Quyêt djnh: Quy djnh tai:
- Diem a khoán 1 Diêu 39 Nghj djnh so 1 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa
Chinh phi quy djnh xi:r pht vi phm hành chInh trong ITnh vrc y tê.
- Khoãn 10 Diêu 2 Nghjdjnh sO 124/2021/ND-CP ngày 28/12/202 1 cüa ChInh
phü sira dôi, bô sung rnt sO diêu cüa Nghj djnh sO 115/2018/ND-CP ngày 04/9/2018

cüa ChInh phci quy djnh xi.r pht vi phm hành chInh v an toàn thçrc phm vâ Nghj
dnh so 11 7/2020/ND-CP ngày 2 8/9/2020 cüa Chinh phü quy djnh xir pht vi phm
hành chInh trong 1mb virc y tê.
4. Các tlnh tiêt tang nng/giãrn nhç: Không.
5. B áp diing hlnh thirc xtr pht, bin pháp khãc phyc hu qua nhu sau:
a) Hlnh thi'rc xilrphat chinh. Phtt tiên.
Cy the: 4.000.000 dOng (Bôn triu doug c/ian).
b) HInh thi'c xiphgt bó sung: Không.
c) Các bién pháp khàc phuc háu qua: Không.
Diêu 2. Quyet djnh nay có hiu hrc thi hành kê ttr ngày 24/3/2022.
Diêu 3. Quyêt djnh nay thrc:
1. Giao cho ông Nguyn Htu Quyên, là cá nhân vi phiii có ten ti Diêu I
Quyêt djnh nay dé chap hành.
Ong Nguyn Hu Quyên phãi nghiêm chInh chap hành Quyêt djnh xcr phtt nay.
NCu qua thai htn ma ông Nguyn Hüu Quyên không tir nguyen chap hành thi së bj
cu'Ong ché thi hãnh theo quy djnh cia pháp 1utt.
Tru'äng hçp không np tiên pht trrc tiêp cho ngithi có thârn quyên xü pht vi
phm hành chInh theo quy djnh tai khoàn 2 Diêu 78 Lut Xü l vi phirn hành chInh,
ông Nguyen HQ'u Quyên phài np tiên phat tai Kho bac Nhà ni.thc tinh Ha linh trong
thô'i han 10 ngây, kê tir ngày duc giao Quyêtdjnh nay.
Ong Nguyen Hcru Quyên có quyên khiêu nui hotc khi kin hành chInh dôi vói
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Gui Kho bac Nhà nuó'c tinh Ha Tmnh dê thu tiên pht.
3. Gui Thanh tra Sâ Y tê Ha TTnh dê to chüc thuc hién./.
Ncri n/ian:
- Nhtr Diéu 3;
- Liiti: Ho so;
GCri vin ban giây.

CHANH THANH TRA
Phan Minh Toàn

