
sO Y TE HA TINT-I 
THANH TRA sO 

S: .i.Q/QD-XPVPI-IC 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

Ha TI'nh, ngàyiS tháng nàn'z 2022 

QUYET DINH 
Xfr phat vi phtm hành chInh 

CHANH THANH TRA sO' Y TE 

Can cir Diu 57, Diu 68, Diz.i 70, Diu 78, Diu 85 Luit Xi'r lj vi phgm hành chInh 
(tha dói, bô sung nàm 2020) 

Can cü' Nghj djnh so 117/2020/ND-cP ngày 28/9/2020 cia C'hinh phi Quy djnh x 
phct vi phgm hành chInh trong linh virc y tê; 

Can ca' Nghj djnh sO......../ .../ND-C'P ngày..............cza C'hInh phi quy d/nh th 
phcit viphgm hành chinh .........................................................  

Can th Biên ban vi phim hành chInh so /BB- VPHC do do Doàn kiêm tra theo 
Quyêt djnh sO 477/QD-SYT ngày 18/7/2022 cia Giám dc Sà Y tê Ha Th'ih ye vic Kiém tra 
vic thtc hiçn các quy djnh ca pháp luat  trong viêc kinh doanh, ban lé thuôc chiba bnh, m9 
phOm, thrc phám báo v si'c khóe tgi các cci sà kinh doanh dz€çyc trên d/a bàn tinh Ha Tinh 
4p ngày  .4S...  .t .. . 

Can th Biên ban phiên giái lrInh lrrc tiêp sô/./BB-GTTT 1p ngày 'i'j/ ,. 
Can ci Biên ban xác minh tlnh tiêt cüa vt vic vi phgm hành chInh sO /BB-XM 4p 
.......(nêuco); 

Can ci Van ban giao quyên so 48/TB-TTrS ngày 18/7/2022 cia Thanh tra Sci Y tê Ha 
Ttnh ye vic giao quyCn thphfl viphqm hành chInh; 

QUYET IMNH: 

I3iêu 1. Xr pht vi phrn hành chInh d6i vài ông (bà) có ten sau day: 
1. 1-19 Va ten:...N.i1qik.J1S Giâi tinh:  
Ngày, tháng, närn sinh: . .1.... s'... .i..  .(9i5  ,. Qu& tjch:  a . .  

Nghénghiêp 
Ni O hinti: 
S djnh danh Ca nhan/cMND/I-I chiew )   ; ngày câp:i././fLU..; 

ni câp £9. .t1i . 
2. Da thixc,..hiên h,ãnh vi vi 1arn Iànhchmnh:  

/ 

3. Quydjnhti: 
- Diem . O. Khoán  1.  Diu $.Nghj djnh sôil7/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa 

ChInh phü Quy djnh xir pht vi phtni hành chInh trong ltnh vrc y tê. 
- Diem  Khoãn ;./. DiCu . . ./ Nghi. djnh  /  /ND-CP ngày 

.cña ChInh phü   / /  

4. Các tInh ti& tang nng (nu co)'  
5. Các tInh tiêt giãrn nhç (nCu co)  
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6. Bj ap d'ing hInh thirc xi'r phat, bin pháp kh.c phiic hau  qua nhu sau: 
a) HInh thrc xr pht chinh  
Ciith& DXIV  
b) Hlnh thi.rc xi'r phtt b sung (neu co)  
Ciith&  
Thii htn thrc hin hinh thrc xi'r phat b6 sung là 

Quyêt djnh nay 
c) Các bin pháp khäc phic hau  qua (nu co)  

/  k tr ngày nhn thrçc 

   

Th?yi han  thirc hin các bin pháp khc phic hu quã ,/ ngày, lc tr ngày nhan thrçic 
Quyet djnh nay. 

M9i chi phi to chirc thi hành bin pháp khc phiic hu qua do cá nhân vi pham có ten 
tai Diôu nay chi trà. 

Ong (bà) / .. phài hoàn trâ so kinh phi 1à /  
(Bang chü / 7  ) 
cho  /  là co quan dã thirc hin 

bin pháp khäc phiic hu qua theo quy djnh tai  khoân 5 Diêu 85 Lut x l vi pham hành 
chInh. 

Diu 2. Qiiyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngay45. .1. .... ./2022 
Diêu 3. Quyet djnh nay duqc: 
1. Giao cho ông (bà) . .. Nc&4. .. No.'  ct4 là cá nhân vi pham có ten tai  Diêu 

1 Quyêt djnh nay dê chap hành. - 
Ong (bà) có ten tai  Diêu 1 phâi nghiêm chinh,châp hành quyêt djnh xir phat nay. Nêu 

qua thri han  ma Ong (bà). . . Jt4(. . .W<. ..   không tr nguyen chap hành thI 
së bj cung chê thi hành tho quy djnh cua háp luat. 

a) Ong (bà). . . Nii. . NEQc-. . Uict' phài np tiên phat tai  Kho  bac  Nba ni.râc 
hoc tài khoàn cüa Kho bac  Nhà ni.râc tai  Ngan hang throng rnai cô phân Cong thuong Via 
Narn, chi nhánh I-là ]Iinh trong thai han  10 ngày, kê tr ngày nhan duçic Quyêt djnh nay. 

Hotc ông/bà bj xü phat có ten tai  Diêu 1 np tiên phat tai  chô cho ngithi dã ra quyêt 
djnh xir pht theo quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 78 Lu.t Xü 1 vi phrn hành chInh. 

b) Ca nhân bj xir phat có ten tai Diêu 1 bj tam  gii:t     dê bào 
dam thi hành quyCt djnh xr phat.('Có biên ban kern theo) 

c) Ong (bà) ... . Wcpv. . lip có quyCn khiêu nai  hoäc khyi kiin 
hành chInh dôi vâi Quyêt dnh nay theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

2. Giri cho Kho bac  Nhà nuOc Ha Tnh dê thu tiên phat. 
3. Gj cho Thanh tra Sâ Y té dê to chi'rc thirchin. 
4. Gi'ri cho  / /   dê biêt và phôi hçip thxc hin./. 

     

C  

    

    

Ncri ithân: 
- Nhu Diu 3; 
- Luu: Ho so. 

Quy& dinh dà giao trrc tip cho cá. nhân b xr phat vao hi.... gii .... phüt, ngày / I 

NGTfI NHiN QUYET DNH 



sO y TE i-iA TIM-I 
THANH TRA S  

Sb:. ./2./QD-XPVPHC 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Thc 1p - Tip' do - Hinh phñc 

Ha 71nh, ngày 2tháng nàm 2022 

QUYET DTNH 
Xü pht  vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA SY Y TE 

Can th Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Luât Xi'c l vi phgm hành chInh 
('tha dôi, bó sung närn 2020) 

Can ci Nghj d.inh so 1] 7/2020/ND-GP ngày 28/9/2020 cia ChInh phi Quy dfnh th 
phzt vi phcim hành chInh trong lZnh vtc y tê; 

Can th Nghj djnh sO... IL (7 /4i?4.//ND-cP ngày2i//2/LOUcia ChInh phi quy dfnh xz 
pht viphgin hành chInh /119.4!. d ./W.LYLQ/FVP — CP 

Can cz.'c Biên ban vi phçm hành chInh sO... Ci ./B 13- VPHC do do Doàn kiêm tra lheo 
Quyêt djnh sO 477/QD-SYT ngày 18/7/2022 cia Giám dOc Sà Y té I-là Tinh ye vic Kiêm Ira 
vic thcc hin các cjuy djnh cia pháp lugt trong viêc kinh doanh, ban lé thuOc chua bênh, rnY 
phdm, Ihyc phám báo v si'cc khóe tgi cdc Co.  S ,  kinh doanh du'çrc trên dja bàn tinh Ha Tinh 
lçIp ngày ..../.../.ZOI4 

Can cüBiên bánphiên gidi irinh 1rc tiep sO.J/BB-GTTT 1p  ngày..7./.(..t./... 
Can ci Biên ban xác minh tInh tiêt cia vy vic viphQm hành chInh sO/.../BB-XM 1p 

/  (nêuco), 
Can ct Van ban giao quyên sO 48/T13-TTrS ngày 18/7/2022 cz.a Thanh tra So' Y iê IIà 

71nh ye viçc giao quyCn thphgl viphgm hành chInh; 

QUYET DNH: 

Dieu 1. Xr pht vi phrn hành chinh déi vài ông (bà) có tan sau day: 
1. I-Jo và têw J1-o-V Givi tInh: fVJ  
Ngày, tháng, närn sinh:../O.;/.fl......I.2A.Quôctjch:  tí Lc( 

Nghe nghiçp: /aia. . L  .. .. ../  
NGi ô hin tai: /  c. ./ .Z..QPM~ 3L /Y'  
S dnh danh cã nhân/CMND/I-Iô chiêu:OA/2.I'i.; 

11th câp:..c.i ..a.44ct  77H•  
2. Di thuc hiën hành vi vi ph,rn hành chInh' 

/7  

i  

7 
3. Quy djnh ti:

- 

- Diem ..j. Khoàn LDiêu...Nghj dtnh sôll7/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 ci1a 
ChInli phü Quy dtnh  xir pht vi pharn hành chInh trong lTnh v1rc y tC. 

- Diarn .cL. Khoãn ./.C. DiCu L... Nghj djnh /L-../Lc'L/  /Ni-)-CP ngày 
.cüa Chfnh phü . . J.è.'fj. . . . IVh.i d42. //.//P (4 

4. Các tInh tiCt tang n.ng (nCu co)  
5. Các tlnh tiCt giârn nhç (nCu co)  

ngày câp:I7.I~J.LPJ-..t'.; 

/ 
/ho7 
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6. Bj áp ding hInh thirc xir pht, biij. pháp k1c phiic hu qua nhu' sau: 
a) HInh thirc xir phat chInh: //? .h  
Cith  ...... 
b) HInh thirc xr pht b sung (nu co) / 
Cithê 7  
Thai han  thirc hin hInh thi'rc xr phat bô sung là / ké tr ngày nhn ducic 

Quyt djnh nay 
c) Các bin pháp khãc phiic hau  qua (nêu co) /Ce, 

/  

Thôi han  thrc hin các bin pháp khäc phic hu qua ...(....ngày, k ttx ngày nhn ctixçic 
Quyêt djnh nay. 

M9i chi phI to chcic thi hành bin pháp khäc phiic h.0 qua do cá nhân vi pham có ten 
tai DiCu nay chi Ira  

Ong (bà)  
(Bang chtt 

/
1/  cho là ca quan d thirc hin 

bin pháp khäc phi7ic hu qua theo quy djnh tai  khoàn 5 DiCu 85 Lut xr 1 vi pham hành 
chinh. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrrc thi hành k tr ngày. 2Ai..-2..../2022 
Di1u 3. QuyCt djnh nay duo 
1. Giao cho ông (bà)  Z./t./  )  là cá nhân vi pharn có ten tu DiCu 

1 Quyet djnh nay dC chap hành. 
Ong (ha) có ten tai  DiCu,1 phài nghiCrn chinh chap hành quyêt djnh xr phat nay. Nêu 

qua thi han  ma ông (bà) f? r4. . .dq.c  không tir nguyen chap hành thI 
së bj cusng chC thi hành thco quy djnh cUa pháp lut. 

a) Ong (bà)............. 4c.. i22. phài np tiCn phat tai  Kho  bac  Nhà nuâc 
hoc tài khoán cüa Kho bac  Nhà nuc tai  Ngân hang thung rnai cô phân Cong thuong Vit 
Narn, chi nhánh I-là Tinh trong th?i han  10 ngày, kê ti'x ngày nhn duçc Quyet dnh nay. 

I-Ioc ong/ba b xCr phat cO ten tai  Diêu 1 nOp  tiCn pht tai  ch cho ngui d ra quyêt 
djnh xir pht theo quy djnh tai khoãn 2 Diêu 78 Lut Xr l vi pham hành chInh. 

b) Ca nhân bi, xir pht có ten tai  Diêu 1 bj tarn  giU dê bào 
darn thi hành quyêt dinh xfr phat.(Có biên ban kern theo) 

c) Ong (bà)  . Ny.c  ,4d2 có quyn khiu nai  hoc khâi kin 
hành chinh doi vâi Quyet djnh nay theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

2. Gi:ri cho Kho bac Nhà nuâc I-là TTnh dê thu tiên phat. 
3. Giri cho Thanh tra S Y tC dê to chiirc thuc hiên. 
4.Güicho /  

Jj 

y.  

phài hoàn trâ s kinh phi 1à:...  

d bit và phi hgp thic hin./. 

]Voi Ji/tâiz: 

- N1ir Diêu 3; 
- Luu: 1-Iô so. 

Quyt djnh d giao trrc tip cho cá nhân bi, xir phat vào hi.1!. gii phüt, ngày .2 .... ./. Q21- 
NGUOI NILN QUYET DINU 

JPI1\L M 



sO y TE I-TA TTNI-I 
THANH TRA St  

S:. .Iu!QD-XPVPHC 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
flc Ip -  Tir do - Hanh phñc 

Ha Ttnh, ngày2-tháng nàm 2022 

QUYET DTNH 
Xfr pht  vi pham hành chInh 

CHANH THANH TRA SO' Y TE 

Can cv't Diu 57, Diu 68, Diu 70, Dieu 78, Diu 85 Luát Xi'r lj vi phQm hành chInh 
(si'ra dôi, bó sung nàm 2020) 

Can ci'c Nghj djnh so ii 7/2020/ND-CT ngày 28/9/2020 cia Chinh phi Quy dinh xi'r 
phzt vi phçm hành chInh trong l!nh vcc y té; 

Can ci Nghj djnh sO......../ .../ND-C'P ngày....../......cz.a C'hInh phi quy djnh xie 
phgt viphgm hành chInh ........(...............................................  

Can cz Biên ban vi phcim hành chinh sO.. ./BB- VPHC do do Doàn kiêm ira theo 
Quyêt dfnh  sO 477/QD-SYT ngày 18/7/2022 cia Giám dc SO Y tê Ha Tinh ye vic Kiêm tra 
viçc thc hin các quy djnh cia pháp lut trong viçc kinh doanh, ban lé thuOc chua bnh, m9 
phám, thyc phám báo v thc khOe tgi các cci th kinh doanh dwçrc trên dja bàn tinh Ha linh 
lip ngày 

Can cü' Biên bánphiên giái trInh lrrc iiêp sO.t /I3B-GTTT ltip ngày../;t/./. ... 
Can ci Biên ban xác minh tInh tiêt cia v vic viphgm hành chInh sO../BB-XM lap 

ngày. ./t/../...(nêu co), 
Can cj Van ban giao quyên so 48/TB-TTrS ngày 18/7/2022 cia Thanh ira SO' Y Éê I-là 

Tinh ye viçc giao quyCn thphgi vi phçzm hành chin/i; 

QUYET DTNH: 

Dieu 1. X ph.t vi hành chInh cIi vOi ông (ha) có ten sau day: 
1.1-10 Va ten'    Giâi tInh' .....,.1V)  
Ngày, tháng, närn sinh:.2L./...La.../..L.?IL.. Qy.oc tch: .11cL./)fa  
NghC nghip: /C.çhc1 cJch 
Nai y hi4n ti:  
So djnh danh cá nhânICMND/I-I chiCu' ; ngày cap'  / /  

ncli câp 
2. Dthrc hin hành vi vi phn hành chInt  

/ 

3. Quy djnh tai: 
- Diem Khoãn L Diêu 1ThIgh dtnh  sôll7/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cita 

ChInh phü Quy djnh xir pht vi phrn hành chInh trong linh virc y tê. 
- Diem ./. Khoãn . . .y DiCu . .,.i.. Nghi. djnh 7 /ND-CP ngày 

7  .cüa Chfnh phu  "  
4. Các tinh tit tang n.ng (nëu cO)' 
5. Các tInh tiCt giãrn nhç (neu co)' /cAy 
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6. Bj ap diing hinh thirc xfr phat, bin phap k±ic  phiic hu qua nhu sau: 
a) Flinh thirc xñ,  phat chInir....../'i. rc'  
Cith  2. :.cc&.ch,  
b) I-Iinh thirc x1r pht b sung (nu co) ....... 
Ciith& 7  
Thai han thc hin hinh thirc x1r ph.t bô sung là / kê tr ngày nhn duc 

Quyôt djnh nay 
c) Cãc bin pháp khäc phic hu qua (nêu có)  / /C"s  

Thi han  thirc hin các bin pháp khc phiic hu qua  /  ngày, k tiir ngày nhn duçic 
Quyôt dnh nay. 

M9i chi phi to chrc thi hành bin pháp khäc phic hu qua do cá nhân vi pham có ten 
tai DiCu nay chi trà  

Ong (bà)  
(Bang chu"  
cho / là cci quan d thc hin 

bin pháp khäc phic hu qua theo quy djnh tai  khoàn 5 DiCu 85 Lust xfr l vi pham hành 
chinh. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiêu hrc thi hành k ti.'r ngày. .2/.-?..../2022 
fiu 3. QuyCt dinh nay du'çc, _, 1. Giao cho ông (bà) .../I2t'  /1/ 

là cá nhân vi pharn có ten tai Diu 
1 Quyêt djnh nay dC chap hành. 

Ong (bà) cO ten tai  Diêu I plái nghiCrn chinh chap hành quyCt djnh xü phat nay. NCu 
qua thai han  ma ông (bà)    không tir nguyen chap hành thi 
së bj cung chC thi hành thco quy djnh cüa háp lut. 

a) Ong (ha)... .Th<. Z.. Z7c. phái np tiCn phat tai  Kho  bac  Nhà nuc 
hoc tài lchoàn cüa Kho bac  Nhà rnrâc tai  Ngân hang thuang rn?i cô phân Cong thirnng Vit 
Narn, chi nhánh I-là Tinh trong thai han  10 ngày, kC tr ngày nhn duc QuyCt djnh nay. 

Hoc Ong/bà bj xü pht Co ten tai Diêu 1 np tiCn pht tai  chô cho ngui dà ra quyCt 
dnh xr phat theo quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 78 Lut Xi:r l vi phrn hành chinh. 

b) Ca nhân bj xir phat CO ten tai  Diêu 1 bj tarn  giu' 

phâi hoàn trà s kinh phi 1à  / 

) 

4V'  dbào 
darn thi hành quyCt djnhxir pht. (Co biên ban kern theo) 

c) Ong (bà) ... . /..a ic<'  7  . LE'  77; c' có quyCn khiêu nai  hoc khii kin 
hành chInh dôi vâi Quyêt djnh nay theo quy dnh cña pháp 1u.t. 

2. Gui cho Kho bac  Nhà nuc Ha Tinh d thu tiCn phat. 
3. Gfri cho Thanh tra Sà Y tC dê tè, chirc thirc hin. 
4. Gfri cho / dê biCt và phôi hqp thirc hin./. 

No'! ,thfln: 
- Nhir Diôu 3; 
- Luu: 1-18 so'. 

Quyt dnh dà giao trrc tip cho cá nhân bj xir phat vào hi16 gi 3 phüt, ngày / I  2iZ, 
NGU'OI NHi QUYET DINII 

4 y 
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