
sO y TE i-iA TJNH CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
THANH TRA SO Dc 1p  -  Tr do - Hnh phiic 

Si: 04/QD-XPVPHC Ha Ttnh, ngày 11 tháng 01 nàm 2023 

QUYET D!NH 
Xii pht vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA SO Y TE 

Can th Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Ludt Xir lj vi phgm hành chInh 
(tha dói, bó sung nàm 2020) 

Can th Nghj djnh so 117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cza O'zmnh phi Quy dfnh xz'c 
phgt viphgm hành chinh trong linh vu'c y tê, 

Can c Nghj djnh so 124/2021/ND-CP ngày 28/12/202 1 tha dói, ho sung m5t so diêu 
cia Nghj djnhsO 115/2018/ND-CP ngày 04 tháng 9 nàm 2018 cia ChInh phi quy djnh xi' 
phgi vi phgm hành chInh ye an ioàn thy'c phOm và Nghj djnh sO 11 7/2020/ND-cP ngày 28 
thOng 9 nám 2020 cia ChInh phz quy djnh xi'phgt viphgm hành chInh trong ltnh v1t'c y tê, 

Can ci Biên ban viphgm hành chInh sO 05/BB-VPHC do do Doàn kiêm tra theo Quyêt 
djnh so 1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cia Giám dOc Sà V tê Ha TTnh ye vic Kiém ira 
chOng buOn lâu, gian lçn thwcrng mgi và hang giO các mt hang thuOc chü'a bnh, du'o'c lieu, 
vf thuOc cO truyên, m9 phOm, ihl!c phOm cht'c náng igi cOc c1 sO' kinh doanh du'çic Irong djp 
Tét Nguyen dOn Quj5 Mao 2023 1p  ngày 11/01/2023; 

Can cO Van ban giao quyên sO 01/TB-TTrS ngày 04/01/2023 cz'ia Thanh tra SO' V té Ha 
linh ye viçc giao quyên xO'phgt viphgm hành chInh (nêu co), 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Xir phtt vi pharn hãnh chInh di vâi ông (bà) cO ten sau day: 
1. HQ và ten: Trân Thi Thão Giâi tInh: NÜ' 
Ngày, tháng, nãrn sinh: 10/6/1986 Quôc tch: Vit Nam 
Nghê nghip: Ban lC thuôc chüa bnh 
Noi ó' hin tii: phu?ng Thich Linh, TP. Ha iinh, tinh Ha Tinh 
So djnh danh cá nhânICMND/I-I chiCu: 042186002084; ngày cap: 10/4/2021; 

noi cap: Ciic Cãnh sat quán 1 hành chinh ye Trt tix xä hi. 
2. D thkxc hin hành vi vi phtm hành chInh: 
"Ngi.thi phçi trách chuyCn mon cüa cc s ban lé thuc vng m.t trong thai gian hott 

dng cüa cc si duçic ma không thixc hin üy quyên theo quy djnh pháp Iut" 
3. Quy djnh tai: 
- Diem a Khoãn 1 Diêu 52 Nghj djnh sOl 17/2020fND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh 

phñ Quy djnh xü pht vi phrn hành chmnh trong linh vrc y tê. 
4. Các tInh tiêt tang nng (nCu cO): Khong 
5. Các tInh tiCt giãm nhç (nCu có): Khong 
6. Bj áp dimg hmnh thirc xi:r pht, bin pháp khäc phc hu qua nhu sail: 
a) Hinh thrc xir phat chInh: Phat tiên 
Cii th: 4.000.000 dOng (Bang chU: BOn triu dOng chn) 
b) Hinh thirc x1r pht bô sung (neu cO): Khong 
c) Các bin pháp khäc phiic hu qua (nCu có): Không 
Oiêu 2. Quyet djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày 11/01/2023 
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Diu 3. Quyët djnh nay dixçc: 
1. Giao cho bà Trân Thj Thão lâ cá nhân vi phtm cO ten t?i  Diêu 1 Quyêt djnh nay dé 

chap hãnh. 
Ba Trân Thj Thão phãi nghiêm chinh chtp hãnh quyêt djnh xir pht nay. Néu qua thai 

han ma ba Trân Thj Tháo không tir nguyen chap hãnh thI se b cung chê thi hành thco quy 
djnh cüa pháp 1utt. 

a) Ba Trân Thj Thão phãi np tin pht tai  Kho bc Nhà nuâc hoc tài khoân cüa Kho 
bac Nha nuOc tai  Ngân hang thung rnai c phân Cong thuGng Vit Nam, chi nhãnh Ha Tinh 
trong thai han  10 ngay, ké tir ngày nhn duqc Quyêt djnh nay. 

Hoc ônglbà bj xtr pht cO ten tai  Diêu 1 np tiên pht tai  ch cho nguii dã ra quyêt 
djnh xi'r pht theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 78 Lust Xr 1 vi pham hành chInh. 

b) Ca nhân bj xü phat có ten tai  Diéu 1 bj tam  giü dê bão dam thi hành quyêt djnh xü 
phat: Không 

c) Ba Trân Thj Tháo CO quyn khiu nai  hoc khi kin hành chInh dôi vOi Quyêt 
djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gui cho Kho bac  Nhà nuàc FIà Tinh dê thu tiên pht. 
3. Giri cho Thanh tra Sâ Y tê dê to chüc thrc hin. 

No n/ian: KT. CH   h  THANH TRA 
-NhisDiu3; PHó ANHTRA 
- Lru: 1-Iô so. 

Quyt djnh dã giao truc tip cho cá nhân vi pham vào hi 15 gi 40 phüt ngáy 11/01/2023. 
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