
sO y TE HA TTNII CONG HOA XA HO! CHU NGHtA VIT NAM 
THANH TRA S Doe 1p -  Tij do - Hnh phñc 

S: 02/QD-XPVPHC Ha Ttnh, ngày 09 tháng 01 nàm 2023 

QUYET D!NH 
Xur phit vi phim hành chmnh trong linh virc y tê 

CHANHTHANHTRA SYTE 

Can cii' Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Luät Xi'c 1 vi ph gin hành chInh 
(tha dói, bó sung näm 2020) 

Can cii' Nghj djnh s 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia ChInh phz Quy dfnh xz 
phgt viphgm hành chInh trong linh vwc y tê, 

Can th Nghj djnh s 124/2021/ND-GP ngày 28/12/2021 tha di, ha sung mg7 so diu 
cza Nghj djnh so 115/2018/ND-CF ngày 04 tháng 9 nam 2018 cia C'hInh phi quy djnh xi 
phgt vi phgm hành chmnh ye an toàn thc phám và Nghj djnh so 11 7/2020/ND-CT ngày 28 
lháng 9 nám 2020 cza ChInh phi quy djnh xiphgt viphgm hành chInh trong fl'nh vrc y tê, 

Can th Biên ban vi phgm hành chInh s 03/BB-VFHC do Doàn kie2m tra theo Quyet 
djnh sO 1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cüa Giám dóc Sà Y tê Ha TInh ye viçc Kiêm tra 
chOngbuón lgu, gian 1gn thu'ctng mgi và hang giá các mt hang thuOc chuia.bnh, duryc lieu, 
vj !huOc có truyên, mjY phám, thwc phOm cht'c náng tai các co' sà kinh doanh dup'c trong dip 
Têt Nguyen dOn Quj Mao 2023 1p  ngày 09/01/2023; 

COn cO Biên ban phiên giái trinh tr?c tiê'p s 03 /BB-GTTT 1p  ngày 09/01/2023; 

QUYET DNH: 

Diu 1. Xir pht vi phtrn hành chInh di vOi t chirc cO ten sau day: 

1. Ten t chirc vi phrn: Nhã thuc Long Châu 407 (là dja dirn kinh doanh thuc 
Cong ty Co phân Duc phàm FPT Long Châu). 

Dja chi tri s chInh: S 98 di.rng Hâi Thng Lan Ong, phithng Bc H, thành ph 
Ha Tinh, tinh I-là TTnh. 

Ma s dja dirn kinh doanh: 00401. 

Ngày cp: 10/9/2021; ñi' éâp Si K hotch và Diu tu' tinh F1à Tinh 

Ngt.thi dti din thdo.pháp 1ut: Trjçu Thj Nhung; Giâi tInh: Nü 

Chüc danh: Giárn. dc Khu vrc Mien Bc - Cong ty C phn duçic phrn FPT Long 
Châu (duGc uy quyCn cua nguoi di ôn theo phap luât cua Nha thuôc Long Châu 407 la ba 
Nguyen Bach Dip, thco (iiãy i qiiyCn so 407/UQ-LC ngày 09/01/2022 cüa Cong ty Co 
phân dugc phârn FPT Long Châu, th?ñ h?n  üy quyCn tr ngày 03/01/2023 den 03/02/2023). 

2. Da thrc hin hành vi vi phim hành chInh: 

"i) 1n san phtrn khong phãi là thuc cüng vâi thuc di vOi tnthng hçip có kinh 
doanh them rn phârn, thrc phârn chüc näng, trang thiCt bj y tê theo quy djnh cña pháp 
lut". 
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3. Quy cljnh tai:  Dim b, Khoãn 2, Diu 59; Khoân 6 Diu 4 Nghj djnh so 

1 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phñ quy dnh x11 phtt vi pham hành chinh 
trong lTnh vuc y tê, áà duac süa dôi b sung b&i Diem a, Khoân 16, Diêu 2, Nghj djnh 
124/2021/NT)-CP ngày 28/12/2021. 

4. Các tInh tit tang nng (nu có): Khong 

5. Các tmnh tit giãm nhç (nu có): Không 

6. Bj ap ding hInh thirc x1r pht, bin pháp khtc phic hu qua nhu sau: 

a) I-Imnh thirc xi:r pht chjnh: Phtt tin 

Cii th: 8.000.000 dng (Bang chu': Tam triu dng chcn). 

b) Hmnh thrc xr pht b sung (nu có): Khong. 

c) Các bin pháp khc phiic hu qua (nu có): Không 

Diêu 2. Quyt djnh nay cO hiu lirc thi hành k tili ngày 09/01/2023 

Diêu 3. Quyt djnh nay duqc: 

1. Giao cho bà Triu Thj Nhung là di din tè chirc vi phtm có ten tii Diu 1 Quyt 
djnh nay dê chap hành. 

Nhà thuc Long Châu 407 phâi nghiCm chinh chip hành quyt djnh xfr pht nay. Néu 
qua thai han  ma Nhà thuôc Long Châu 407 không tir nguyen chap hành thI se bj cuOng chC 
thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Nba thuc Long Châu 407 phái np tin pht t?i  Kho  bac  Nhà nuâc hoac tài 
khoãn cüa Kho bac  Nhà niiâc Ha Tinh tai  Ngân hang thung mai  cô phân Cong thuong Vit 
Nam, chi nhánh I-là Tinh trong thi han  10 ngày, kê tr ngày nh.n duqc Quyet djnh nay. 

Hotc Nhà thuc Long Châu 407 np tin pht tai  ch cho ngu?ii da ra quyt djnh xir 
phat theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu 78 Lut Xir 1 vi phm hành chinh 2012. 

b) Tam  gi tang vet, phizo'ng tin vi pham hành chmnh: Không 

c) Nhà thuc Long Châu 407 có quyn khiu nai  hoac khâi kin hành chInh dôi vi 
Quyet djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Giri cho Kho bac  Nba nuâc Ha TTnh d thu tiên pht. 

3. Gfri cho Thanh tra S Y t Ha TTnh d t chfrc thc hin. 

Nci nhmn: 
- Nhu Diêu 3; 
- 1.ru: I-Iô s0. 

Quyt djnh däi giao tr?c tip cho dai  din t chirc bj xfr pht vao hi.dgi.rphiit, 
ngày.
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