
sO y TE HA flNiI CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH TRA sO' Dc 1p -  Tiy do - Hanh phñc 

S: O1/QD-XPVPHC Ha Tlinh, ngày 09 tháng 01 nãin 2023 

QUYET D!NH 
Xir phat vi pham hãnh chInh 

CHANH THANH TRA S Y TE 

Can cii' Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut Xi' lj vi phgm hành chInh 
(tha dôi, bó sung nám 2020) 

Can cz Nghj djnh so 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia CvhInh  phz Quy dfnh xi 
phgt viphgm hành chInh trong linh vrc y tê',• 

Can th Nghj djnh sO 124/2021/ND-CF ngày 28/12/202 1 tha dôi, bó sung mt sO diêu 
cia Nghj dinh sO 115/2018/ND-CF ngày 04 tháng 9 nàm 2018 cla ChInh phi quy djnh x'c 
phgt vi phgm hành chInh ye an toàn thu'c phám và Nghj djnh sO 117/2020/ND-CF ngày 28 
tháng 9 nàm 2020 cza ChInhphz quy d.inh xi'phgt viphgm hành chInh trong linh virc y tê, 

Can ci Biên ban vi phgm hành chInh sO 01/BB- VPHC do do Doàn kiêm ira theo Quyét 
djn/i so 1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cia Giám dOc SO' Y tê Ha Tinh ye vic Kiêm tra 
chOng buOn 42u, gian lgn thu'o'ng mgi và hang giá các mt hang thuOc chia bnh, du'crc lieu, 
v/ thuOc CO truyên, m9 phOm, thitc phOm chü'c näng tgi các co' sO' kinh doanh dwQ'c Irong d!p 
Têt Nguyen dan Qu Mao 2023 42p ngày 09/01/2023,' 

Can cii' Van ban giao quyên sO 01/TB-TTrS ngày 04/01/2 023 cia Thanh tra SO' Y tê Ha 
T/inh ye vic giao quyên thphgi viphgm hành chInh (nêu co); 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xü pht vi phm hành chInh di vâi ông (bà) có ten sau day: 
1. Hç và ten: NgÔ Dirc Minh GiOi tjnh: Narn 
Ngay, tháng, näni sinh: 26/6/1984 Quoc tjch: Vit Nam 
NghC nghip: Ban lC thuôc chUa bnh 
No'i hin tai:  Xä Xuân Hong, huyn Nghi Xuan, ha Tinh 
So djnh danh cá nhân/CMND/H chiêu: 042084006087; ngày câp:26/8/2021; 

nci cap: Ciic Cãnh sat quãn 1 hành chinh v Trtt tir xä hi. 
2. Dä thirc hitn hành vi vi phrn hãnh chInh: 
"Không cO biCn hiu tti khu virc riCng ghi rO "San phâm nay khong phãi là thuôc" dôi 

vâi tri1ing hçip cO kinh doanh them m phâm, thirc phârn chirc näng, trang thiCt bj y tê thco 
quy djnh pháp !ut" 

3.Quydjnhtti: 
- Diem b Khoãn 2 DiCu 59 Nghj djnh sôl 17/2020iND-CP ngày 28/9/2020 cña Chfnh 

phñ Quy djnh xir pht vi phtrn hãnh chmnh trong linh virc y tê. 
- Diem aKhoãn 16 DiCu 2 Nghj djnh so 124/2021/ND-CP ngày 28/12/202 1 sira dOi, bô 

sung rnt so diëu cüa Nghj djnh so 115/2018/ND-CP và Nghj djnh 117/2020/ND-CP 
4. Các tinh tiêt tang ntng (nêu cO): Không 
5. Các tinh tiêt giãrn nhç (nu có): Khong 
6. Bj áp diing hinh thi'rc xiir pht, bin pháp khäc phitc hu qua nhu sau: 
a) llmnh thirc xü phtt chInh: Ph?t tiCn 
Cu the: 4.000.000 dông (Bang chü: Bôn triu dông chn) 
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b) 1-Iinh thirc xr pht b sung (nêu có): Khong 
c) Các bin pháp khac phiic hu qua (neu cO): Khong 
Diêu 2. Quyêt djnh nay cO hiu 1irc thi hành ké tir ngày 09/01/2023 
Diêu 3. Quyet djnh nay thrçc: 
1. Giao cho ông Ngô Dirc Minh là Ca nhân vi phtm có ten t?i  Diêu 1 Quyet djnh nay dê 

chap hành. 
Ong Ngô Dirc Minh phái nghiem chinh chap hành quyêt djnh xir phtt nay. Nêu qua 

th'ii hn ma ông Ngo Di1rc Minh không tir nguyen chap hành thi se bj curing chê thi hành theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ong Ngo Dirc Minh phãi np tiën phat tai  Kho bc Nhà nuàc ho.c tài khoãn cüa 
Kho btc Nhà nuOc t?i  Ngân hang thucing mui cô phân Cong thuang Vit Nam, chi nhánh I-là 
TTnh trong thrii hn 10 ngày, kê tir ngày nhn duçc Quyet djnh nay. 

Hotc ong/ba bj x1 pht Co ten ti Diêu 1 np tiên pht ti chô cho ngi.rrii dã ra quyêt 
djnh xir pht theo quy ctjnh ti khoãn 2 Diéu 78 Lust Xri 1 vi pham hành chInh. 

b) Ca nhân bj xir phtt cO ten tti DiCu 1 bj tam  giU dê bão dam thi hành quyCt djnh xri 
phat: Khong 

c) Ong Ngô Dfrc Minh có quyên khiêu nti hotc khrii kin hành chinh dôi yOu QuyCt 
djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Giri cho Kho bac  Nhà nuric Ha Tinh dê thu tiên pht. 
3. Giri cho Thanh tra SO Y tê dê to chirc thuc hién. 

No nhân: KT. CH  i THANH TRA 
- Nhu' Diu 3; PHO,1. ANH TRA 
- Luu: Ho so. 

Quyt djnh dà giao trrc tip cho ông Ngô Durc Minh vào hi 11 giri 00 phüt ngày 09/01/2023. 
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