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So: 05/QD-XPVPHC Ha Tinh, ngày 16 iháng 01 nám 2023 

QUYET DNH 
Xff phit vi ph*m hành chmnh 

CHANH THANH TRA SO Y TE 

Can cj Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Dieu 85 Luãl Xir lj vi phgm hành chmnh 
(tha dói, bó sung nám 2020) 

Can ct Nghi dinh so 117/2020/ND-GP ngày 28/9/2020 cia ChInh phz. Quy djnh xii 
phgt viphgm hành chInh trong lTnh vy'c y tê, 

Can cii Nghj djnh so 124/2021/ND-CT ngày 28/12/202 1 sz'ra dói, bó sung m5t sO diéu 
cia Nghi dinh sO 1 15/2018/ND-CT ngày 04 lháng 9 nám 2018 cia ChInh phi quy djnh xw 
phQl vi pham hành chmnh ye an bàn lhyc phám và Nghj d/nh sO 11 7/2020/ND-CP ngày 28 
lháng 9 nãm 2020 ci.a Chmnh phz quy djnh xii phgi vi phgm hành chInh Irong linh vyc y lé, 

Can cii Biên ban vi phgm hành chmnh so 06/BB- VPHC do do Doàn kiêm bra theo Quyél 
djnh so 1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cza GiOm dOc Sà Y be Ha Tinh ye vic Kiém bra 
chOng buOn láu, gian 1ln lhuong ini và hang giá các ml hOng thuóc chüa bênh, diccic lieu, 
vj !huóc  cO lruyén, in9 phOm, lhiicphOm chiic näng IQi các cci sO kinh doanh dicQc irong dip 
Tél Nguyen dan Qu Mao 202j Ip ngày 16/01/2023; 

Can cii Van ban giao quyCn so 01/TB-TTrS ngày 04/01/2023 cOa Thanh Ira Sà Y be Ha 
Ttnh ye viçc giao quyên xii phQl vi phgm hành chInh; 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Xü pht vi phrn hành chinh d& vOi ông (bà) cO ten sau day: 
1. 1-19 vã ten: Ngo Thj 1-lông Qué Gii tInh: Nu' 
Ngày, tháng, närn/Iih: 18/11/1983 Quoc tjch: Vit Nam 
NghC nghip: IC thuôc chüa bnh 
NGi a hin ttj phung Thch Linh, 'l'P Ha 1inh, tinh I-là 'linh 

,
Sô .djnh dánh cã nhãn/CMND/H chiCu: 184428920; ngày cap: 10/10/2019; 

nai cap: Cong an Ha Tinh. 
2. 1)ä thçrc hin hành vi vi phrn hành chInh: 
"NguOi chju trách nhiçrn chuyCn mon cña co sO ban IC thuOc yang rnt trong thOi gian 

hot dng cüa co so duçc ma không thrc hin üy quyCn theo quy djnh pháp 1ut" 
3. Quy djnh tti: 
- 1)iêrn a Khoãn I DiCu 52 Nghj djnh sôl 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh 

phü Quy djnh xir phtt vi phrn hành chInh trong linh vrc y té. 
4. Các tinh tiêt tang nng (nöu có): Khong 
5. Các tinh tiCt giãm nhç (nCu cO): Khong 
6. Bj áp diing hinh thirc xO pht, bin pháp khäc phic hu qua nhu sau: 
a) Hhnh thirc xü pht chinh: Phtt tiCn 
Ci the: 4.000.000 dng (I3àng chü: BOn trieu dOng chn) 
b) I-lInh thirc xir pht bO sung (nCu cO): Khong 
c) Các bin pháp khc phic hu qua (nCu có): Không 
Diu 2. QuyCt djnh nay có hiu hrc thi hành kC tir ngày 16/01/2023 
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JJiêu 3. Quyt djnh nay duçc: 
1. Giao cho bà Ngo 'I'hj Hông Qu là cá nhân vi phm cO ten tai  Diêu 1 Quyêt dnh nay 

d chp hành. * 
Ba Ngô Thj I-lông Qué phái nghiérn chinh chap hânh quyêt djnh xir phat nay. Nêu qua 

th?yi hin ma bâ Ngô Thj 1-lông Qué không tir nguyen chap hành thI së bj cung chê thi hành 
thco quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ba Ngô Thj Hông Que phái np tién phal. tai  Kho  bac  Nhà nuOc hoac tài khoãn cña 
Kho bac  Nhà nithc tai  Ngân hang thung mai  cô phân Cong thuGng Vit Narn, chi nhánh I-là 
Tinh trong thai han  10 ngày, kê tiir ngày nhn duçc Quyêt djnh nay. 

Hoc ông/bà bj th pht cO ten tai  Diêu 1 np tiên pht tai  ch cho ngi.ri dã ra quyét 
djnh xti' phat thco quy djnh tai  khoàn 2 I)iéu 78 Lut Xü 1 vi phrn hành chInh. 

b) Ca nhân bj xi1 phat cO ten tai  l)iCu 1 bj tarn  giU dê báo darn thi hành quyCt djnh xir 
phat: Khong 

c) Ba Ngo Thj Hông Qué cO quyên khiu nai  hoc kh&i kin hành chinh dôi vài 
QuyCt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Giri cho Kho bac  Nhà niiOc 1-là finh dC thu tién pht. 
3. Gj cho 'I'hanh Ira S Y tê dC to chirc thiic hin. 

No'i nh/in: 
- Nhu [)iu 3; PH I HANH TRA 
- Lru: Ilô so. 

Nguyen Anh Tuãn 
Quyêt djnh dã giao trirc tip cho cá nhân vi pham vào hôi 15 giä 40 phiit ngày 16/01/2023. 

KT. CHANH THANH TRA 
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