
SOYTEHATTNH CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THANH TRA SO' DcIp-Tydo-Hnh phüc 

S: 06/QD-XPVPHC Ha Tinh, ngày 23 tháng 3 nám 2022 

QUYET DNH 
Xtr phtt vi phim hành chInh trong  linh vy'c y tê 

Can th Lut X'c lj vi phQm hành chInh nám 2012, dà duoc sith dOi, ho 
sung nàm 2020, 

ãn ct Nghj cl/nh sO 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia Chin/i phi 
Quy cl/nh xirphgt vi phgm hành chInh trong li'nh vyc y té; 

Càncü' Nghj cl/nh so 124/2021/ND-CF ngày 28/12/202 1 cia ChInh phü 
sith dOi, hO sung mt sO diéu cia Ngh( cl/nh sO 115/2018/ND-CF ngày 04/9/2018 
ciba C'hInh phi quy cl/nh xz phçt vi phgm hành chInh ye an toàn thrc phám và 
Nghj cl/nh sO 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia C?iInh phz quy cl/nh xphqt 
vi phgm hành chInh trong linh vyc y té; 

Can cz Biên bàn vi phgrn hành chInh sO 06/BB- VPHC do Doàn kiéni tra 
theo Quyét cl/nh so 203/QD-SYT ngày 16/3/2022 cia GiOni dOc S& Y té Ha 77nh 
ye vic kiêrn tra vic chap hành các quy cl/nh pháp lut ye khOrn bçnh, chü'a 
bénh (KCB), cung cap d/ch vy y té tai các ca th KCB, cung cap d/ch vy y té 
ngoài cong 4p trén dia bàn tinh Ha Ttnh, 1p hOi 14 già 00 phüt ngày 
23/3/2022 tgi PhOng khárn da khoa Tan Thành, khOi 10, thj trán Huviig Khê, 
huyn Hwoig Khê, tinh Ha linh, 

TOi: P/ian Mjnh Toàn, Chzc vU.' Chánh Thanh tra, 
Don vi cOng tác. Sâ Yté Ha Tinh, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Xir pht vi phrn hành chInh di vci t chirc có ten san day: 
1 .Tên to chüc vi phrn: Phông khárn da khoa Tan Thânh. 
Dja chi try s& chInh: Khôi 10, thj trân Hwng Khê, huyn Huong Khê, 

tinhHàTTnh; 
Mãsôdoanhnghip:3001748675. 
Ngày cap: 17/5/20 16 (Dàng kj lan 2); noi cap: Sâ Kê ho?ch vâ dâu tu' 

tinh Ha Tinh. 
Ngui dai  din theopháp Iutt: Nguyn Xuân KS';  Giâi tInh: Narn. 
ChiLrc danh: Giárn dOe Phii trách chuyên mon. 
2. Dä có các hành vi vi phm hành chinh: (i) Không báo cáo c quan Nba 

nuóc có thârn quyên trong tru'ông hçip thay dOi ngithi hành nghé theo quy djnh 
cüa pháp 1u.t; (ii) Không thrc hin chê d báo cáo ye các ho?t dng khám bnh, 
cha bnh theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

3. Can cir ban hânh Quyêt djnh: Quy djnh ti: 



THANH TRA 

an Minh Toãn 

OPx 1cN fr, 

2 

- Dim b Khoãn 2 Diu 39; Dirn d Khoàn 1 Diu 40 Nghj djnh s 
117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü Quy djnh th phat vi phm 
hành chInh trong 1mb virc y té; 

- Khoãn 4 Dieu ,2 Nglij dnh so 124/2021/ND-CP ngày 28/12/202 1 cita 
ChInh phü süa dôi, bô sung imt so diêu cüa Nghj djnh so 1 15/2018/ND-CP 
ngày 04/9/2018 ca Chmnh phi quy djnh xü' pht vi phm hành chInh ye an toàn 
thirc phâm và Nghj djnh so 117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü 
quy djnh xi'r pht vi phm hânh chInh trong linh vrc y tê. 

4. Các tInh tiêt tang nng/giãm nhç (nêu có): Không. 
5. B áp dung hInh thtrc xü pht, bin  pháp khãc  phc hu  qua nhu sau: 
a) HInh thirc xir pht chmnh: Phat tiên. 
Ci the: 12.000.000 dông (bang chQ: Mtz&i hai triu dóng chán) 
b) HInh thCrc xi pht bô sung: Không. 
c) Các bin pháp khãc phyc hu qua: Không. 
Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành kê tr ngày 23/3/2022. 
Diêu 3. Quyêt djnh nay dugc: 
1. Giao cho ông Nguyn Xuân KS'  là  dai  din cho to chi:rc vi pham có ten 

tai Diêu 1 Quyét djnh nay dê chap hành. 
PhOng khárn da khoa Tan Thành phäi nghiêm chinh chap hành Quyêt dinh 

xü phtt nay. Néu qua thi han ma Phông khám da khoa Tan Thành khOng tçr 
nguyen chap hành thI sê bj cuOng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Tru&ng hqp không np tiên pht trçrc tiêp cho ngu&i có thârn quyên xü 
phat vi phm hành chInh theo quy djnh tii khoân 2 Diêu 78 Lut Xu iS' vi pham 
hành chInh, Phông khám da khoa Tan Thành phãi np tiên pht tai  Kho  bac  Nhà 
nuc Ha Ti'nh trong thai han  10 ngày, ké tr ngày thrc giao Quyet djnh nay. 

Phông khárn da khoa Tan Thành có quyên khiêu  nai  hoc khói kin hânh 
chInh di vói Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

2. Giri cho Kho bac  Nba nuâc tinh Ha TTnh dê thu tiên phat. 
3. Güj choThanh tra Sâ Y tê Ha Tinh de to chirc thuc hiên./. 

Noi  n/ian: 

- Nhtc Diêu 3; 
- Luti: Ho so. 


