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S: 03/QD-XPVPHC Ha Tinh, ngày 11 iháng 01 nám 2023 

QUYET D!NH 
Xir phit vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA S% Y TE 

Can cii' Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Ludt Xi'r l vi phgm hành chInh 
(tha dói, bó sung nàm 2020) 

Can ct' Nghj djnh so 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia ChInh phi Quy d/nh xt'c 
phgi vi phqm hành chmnh trong liih vuc y tê, 

Can th Nghj djnh so 124/2021/ND-CF ngày 28/12/202 1 tha dói, bô sung m5t so diéu 
cla Nghj dfnh so 115/2018/ND-CF ngày 04 tháng 9 nám 2018 cia Chinh phz quy djnh xi 
phqt vi phim hành chInh ye an toàn thu'c phâm và Ngh/ dfnh sO 117/2020/ND-CF ngày 28 
tháng 9 nãm 2020 cia ChInh phi quy djnh thphgi viphgm hành chmnh rrong linh vicc y lê, 

Can ci Biên ban vi pham hành chInh sO 04/BB- VPHC do do Doàn kiêrn ira theo Quyêt 
d.inh sO 1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cia Giám dOc Sà V tê Ha Tinh ye vic Kiêm tra 
chóng buOn láu, gian iOn thuing mai va hang gia cac mat hang thuOc chüa bênh, dztctc lieu, 
v/ thuOc cô truyén, m9 phdm, thec phám chjc nOng tgi các cci' sà kinh doanh dtcçrc trong dip 
Tél Nguyen dOn Quj MOo .023 1p  ngày 11/01/2023,' 

COn cz VOn ban giao quyên sO 01/TB-TTrS ngày 04/01/2023 cOa Thanh ira So' V lé Ha 
TTnh ye vic giao quyên xi'rphgrviphgm hành chinh (neu co), 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Xir pht vi phtrn hãnh chinh di vâi ông (bã) có ten sau day: 
1. FIç và ten: Nguyn Ng9c Thjnh Giri tInh: Narn 
Ngay, tháng, närn sinh: 10/5/1951 Quôc tjch: Vit Narn 
Nghê nghip: Ban lêthuôc chi:ta bnh 
NGi a hin tti: X Cam Thành, huyn Cam Xuyén, Ha Tinh 
So djnh danh cã nhân/CMND/H chiCu: 042051000461; ngày cap: 22/4/2021; 

nGi cap: Ctc Cânh sat quãn 1 hành chInh ye Trt tir xä hi. 
2. Dä thirc hin hành vi vi phrn hành chfnh: 
"Ngu?i phi trách chuyên mon cüa ca sa ban lé thuôc yang rnt trong thai gian hot 

dng cüa c sâ duqc ma không thirc hin üy quyên theo quy djnh pháp 1ut" 
3.Quydjnhtü: 
- Diem a Khoãn 1 DiCu 52 Nghj djnh sôl 17/2020/ND-CP ngãy 28/9/2020 cüa Chjnh 

phü Quy djnh xtr pht vi phtrn hành chInh trong lTnh virc y te. 
4. Các tInh tiêt tang nng (nêu có): Khong 
5. Các tInh tiêt giâm nhç (nêu có): Khong 
6. Bj áp diing hInh thi'rc xir pht, bin pháp khãc phiic hu qua nhu sau: 
a) HInh thirc xir pht chinh: Phat tiCn 
Cii the: 4.000.000 dng (B.ng chit: Bôn triu dong chn) 
b) HInh thirc xir phit bô sung (neu cO): Khong 
c) Các bin pháp khäc phic hu qua (neu có): Không 
Diêu 2. Quyet djnh nay có hiu 1irc thi hành ké tir ngày 11/O/2O23 
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Diêu 3. Quyt djnh nay diiçic: 
1. Giao cho ông Nguyn Ng9c Thjnh là cá nhân vi phm có ten tai  Diêu 1 Quyêt djnh 

nay dë chap hành. 
Ong Nguyn Ng9c Thjnh phái nghiôm chinh chap hành quyêt djnh xü pht nay. Nêu 

qua th?i han  ma ông Nguyn Ng9c Thjnh không tij nguyen chap hành thI se bj cung chê thi 
hành theo quy djnh cüa pháp lust. 

a) Ong Nguyn Ngçc Thjnh phâi np tiên phat tai  Kho  bac  Nhà nuâc hoc tài khoãn 
cña Kho bac  Nlhà nuOc tai  Ngan hang thung mai  cô phân Cong thwing Vit Nam, chi nhãnh 
I-là Tinh trong thii han  10 ngày, kê tr ngày nhn thrc Quyet djnh nay. 

Hoc ông/bà bj xir phat cO ten tai  Diêu 1 np tiôn pht tai  ch cho ngu?ñ dã ra quyêt 
djnh xCr pht theo quy djnh t?i  khoãn 2 Diêu 78 Lut Xir l vi pham hành chInh. 

b) Ca nhân bj xr phat có ten tai  Diêu 1 bj tam  giü dé báo dam thi hành quyêt djnh xü 
phat: Không 

c) Ong Nguyn Ng9c Thjnh có quyên khiu hoc khñ kin hành chInh dôi vi 
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. (ilri cho Kho bac Nhà nuâc I-là TTnh d thu tiên phat. 
3. Gui cho Thanh tra Si Y tê dê to chtrc thirc hin. 

Noi n/ian: KT. CHANH THANH TRA 
- Nhtr Diu 3; PHO ,THANH TRA 
- Luu: Ho so. 

Quyt djnh dâ giao trrc tip cho cá nhân vi pham vao hi 10 giä 20 pht ngày 11/01/2023. 
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