
SOYTEHATrNH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
THANH TRA S Dôc lap - Tu' do - Hanh phüc 

S&  09  /QD-XPVPiTC Ha linh, ngày ' tháng 7 nãm 2022 

QUYET D!NH 
Xtr pht vi phim hành chInh trong linh virc y tê 

CHANH THANH TRA S Y TE 

Can ci'r Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut Xt'c vi phgm hành 
chmnh (tha dôi, bó sung nám 2020); 

Can ci Nghj djnh so ii 7/2020/ND-GP ngày 28/9/2020 cia ChInh phi Quy dinh 
xii" phgt vi phgm hành chInh trong lTnh vyc y tê ('tha dOi bO sung b&i Nghj djnh 
124/202 J/ND-CP,); 

Can ct Quyê't djnh s 379/QD-SYT ngày 02/6/2022 cüa Giám dác Sà Y tê Ha 
linh ye viçc Thanh Ira vic chap hành các quy dinh pháp lut trong kinh doanh 
thuôc, trang thiêt bi, vt tu'y tê; thy'c phâm chzc náng, 

Can ci l3iên bàn lam vic sO 09/BB-KTYT do Doàn ihanh ira theo Quyêt djnh 
sO 379/QD-SYT ngày 02/6/2022 cña Giám dOc S& Y tê Ha Ttnh ye vic Thanh Ira vic 
chap hành các quy djnh pháp lut trong kinh doanh thuOc, trang thiêt bj, vat 1w y tê; 
thc phám chtc náng 1p ngày 24/6/2 022. 

Can th J3iên bàn vi phqm hành chInh sO 10/BB-VPHC do Doàn thanh Ira theo 
Quyêt djnh sO 379/QD-SYT ngày 02/6/2022 cüa Giám dOc Sà Y tê [là Ttnh ye vic 
Thanh ira vic chap hành các quy djnh pháp lut trong kin/i doanh thuOc, trang thiêt 
bi, vat tu' y tê; thy'c phOm cht'c nàng 4p ngày 27/6/2022. 

QUYET JMNH: 

Diêu 1. Xir phtt vi phm hành chInh di vâi t chi'rc có ten sau day: 
1. Ten to chcrc vi phm: Cong ty TNHH Thuong m1i Du9c phm Thiên Nga. 
Dja chi trii s& chInh: To dan phô 9, thj trân Cam Xuyên, huyn Cam Xuyên, tinh 

HàTTnh. 
Ma sO doanh nghip: 3001686563. 
Ngày cap: 19/6/20 19 (thay doi lan 3); ncli cap: Sâ Kê hoach dâu tu Ha rmh. 
Ngu'ii di din theopháp 1u.t: Nguyen Thj Thüy Nga; Giài tInh: NÜ 
Chirc danh: Giám dôc. 
2. Dã có hành vi vi phm hành chinh: Ban buôn thuOc ma thuOc do có giá ban 

thuôc cao han so vrn gia da duoc kC khai, kê khai lai dang co hiCu luc thco quy drnh 
cüa pháp 1ut dôi vó'i fhu6c Co giá ban tInh trên dan vj dóng gói nhO nhât tü trên 1.000 
dông den 5.000 d6ng. 

3 Can cu ban hanh quyCl; dmh Quy dinh tai Diem b, Khoan 3, Diêu 66 Nghi 
dinh s 11 7/202Q1ND-CP hg' 28/9/2020 cña ChInh phU Quy djnh xü phit vi phm 
hành chInh trong linh yc y.tê. 

4. Các tInh tiêt tang nng (neu có): Không. 
5. Các tInh tiêt giãm nh (neu có): Không. 



6. Bj áp diing hinh thi.rc xü pht, bin pháp kih&c phiic hu qua nhu sau: 
a) Hmnh thirc xr ph.t chInh: Pht tiên. 
Ci,i the: 8.000.000 dông (Bang chü: Tam friu dóng chán). 
b) HInh thüc xir pht bô sung (neu có): Không 
c) Các bin pháp khäc phitc hu qua (neu có): Buc Cong ty TNHH Thizcing mai 

Dugc phâm Thiên Nga hoàn trá so tiên chênh 1ch cho 02 cci sâ ban lé thuôc , là 
350.520 dông, cii the: (1) Nhà Thuôc Bào Chi - So nhà 34, duông Nguyen Ai Quôc, 
thj xà Hông Linh, tinh Ha TTnh, so tiên: 347.760 dông; (2) Quay Thuôc Floàng Thanh 
Hâi - Thôn Trung Hái, xA Cm Nhuçing, huyn Cain Xuyên, tinh Ha Tinh, so tiên: 
2.760 dông. 

Trung hçip không hoàn trá duçic cho khách hang thi np vào ngân sách nhà 
nuOc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Thai han  thirc hin các bin pháp khac ph11c h.0 qua 10 ngày, kê tir ngày nhn 
duc Quyêt djnh nay. 

M9i chi phi ti chirc thi hành bin pháp khac phiic hu qua do Cong ty TNIIH 
Thuing rn.i Duçc phâm Thiên Nga chi trá. 

lJiêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1rc thi hành kê tr ngày /7/2022. 
then 3. Quyêt dinh  nay duqc: 
1. Giao cho bà Nguyen Thj Thüy Nga là dai  din to chirc vi phm Co ten tai 

Diêu 1 Quyét djnh nay dC chap hành. 
Cong ty TNHH Thuong m.i Dt.rçic phâm ThiCn Nga phài nghiêm chinh chap 

hành quyêt djnh xi:r pht nay. Nêu qua thai han  ma Cong ty TNHH Thuo'ng mai  Duçic 
phâm Thiên Nga không tr nguyen chap hành thI sê bj cumg chê thi hành theo quy 
djnh cña pháp 1ut. 

a) Cong ty TNHH Thung mai  Dirge phâm Thiên Nga phài np tiên pht tai 
Kho bac  Nba nuâc hotc tài khoàn cüa Kho bac  Nhà nuâc Ha Ti5mh tai  Ngân hang 
thi.nng mai  cô phãn Cong thucrng Vit Nam, chi nhánh Ha Tinh trong thri han 10 
ngày, kê tr ngày nhn dirge Quyêt djnh nay. 

Hoc Cong ty TNHH Thucing mai  Duçyc phâm Thiên Nga np lien pht tai ch 
cho ngrnYi dA ra quyêt djnh xü phat theo quy djnh tai  khoán 2 Diêu 78 Lut Xir l vi 
phm hành chInh. 

b) Các loai giây t?i, phrnmg tin vi phtm hành ch[nh ma Cong ty TNHH Thuang 
mai Dirge phâm Thiên Nga bj tam  giü dê bào dam thi hành quyêt djnh th pht: 
Không. 

c) Cong ty TNHH Thung mai  Dirge phâm Thiên Nga cO quyên khieu nai  hoc 
khii kin hành chInh dôi vói Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

2. Giri cho Kho bac  Nhà niiâc Ha Ti5mh dê thu tiên phat. 
3. Giri cho Thanh tra Sâ Y tê Ha TTnh dé to chirc thirc hiên./. 

Noinhân: 
-NhuDiêu3; 
- Lxu: Ho sor DTT. 
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