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SOYTEHATTN}:T 
THANH TRA SO 

S& 06/QD-XPVPHC 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phác 

Ha Tinh, ngày 31 tháng 01 nám 2023 

QUYET DJNH 
Xtr phat vi phim hành chmnh 

CHANH THANH TRA sO y TE 

Can cz Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Luat  Xzt lj vi phgm hành chinh 
(tha dôi, bó sung nám 2020), 

Can ci Nghj dinh so 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia GhInh phz Quy dinh xz'c 
phgt viphgm hành chinh trong lThh vtrc y tê, 

Can ct Nghj d/nh sO 124/2021/ND-C'P ngày 28/12/202 1 tha dói, bO sung mt3t sO diêu 
cia Nghj djnhsO 115/2018/ND-CF ngày 04/9/2018 cia Chinh phi quy djnh thphgt viphgm 
hành chinh ye an toàn thwc phOm và Ngh/ djnh sO 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia 
ChInh phi quy djnh thphat viphgm hành chinh trong lThh vic y tê; 

Gàn ci Biên ban vi phgm hành chinh sO 07/BB-VPHC do Doàn kiêm tra theo Quyêt 
djnh sO 1 725/QD-SYT ngày 30/12/2022 cta Giám dóc Só Y té Ha Ttnh ye vic Kiêm tra 
chong buón 1gu, gian lan  thwcing mgi va hang giá các mat  hang thuOc chüa bnh, dwçxc lieu, 
vj thuOc cO truyên, m9 phâm, thrc phOm chüv náng tgi các cci sá kinh doanh dzc trong dip 
Têt Nguyen dan Quj Mao 2023 lap ngày 31/01/2023; 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xir pht vi pharn hành chInh di vOi ông (bà) Co ten sau day: 
1. HQ và ten: Nguyen Thj Phung; Giâi tInh: N. 
Ngãy, tháng, nàrn sinh: 06/10/1972; Quôc tjch: Vit Nam. 
Nghe nghip: Ban lé thuôc cha bnh. 
Noi O hin ti: Phi.thng Narn Hông, thj xä Hông Linh, tinh Ha TTnh. 
So dinh danh cá nhân!CMND/Hô chiêu: 042172003217; ngáy cap: 30/9/2021; 

ni cap: Cic Cãnh sat Quãn 1 hành chInh v trât ti.r x hôi. 
2. Di thirc hin hành vi vi phrn hành chInh: 
"Ngixi chju trách nhirn chuyên mon cüa cci sO ban lê thuôc yang rnt trong thyi giafl 

hoit dng cüa Co sâ duçic". 
3. Quy djnh tai: 
- Diem a Khoãn 1 Diêu 52 Nghj djnh s 1 17/2020/ND-CP ngày 2 8/9/2020 cüa ChInh 

phU Quy djnh xir pht vi phrn hânh chInh trong linh vrc y tê. 
4. Các tInh tiêt tang ntng (nêu cO): Không. 
5. Các tinh tiêt giãrn nhe (nêu có): Khong. 
6. Bj áp diing hInh thirc xir pht, bin pháp khäc phic hu qua nhx sau: 
a) Hinh thi.'rc xir pht chinh: Phtt tién. 

Can th Biên ban kie2m tra sO' 32/BB-KTYT do Doàn kiem tra theo Quyêt d/nh so 
1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cla Giám dôc Sà Y té Ha Tinh ye viçc Kiêm tra chong buOn 
ldu, gian lan thucing mai va hang gia cac mat hang thuóc chi?a bênh, du'oc lieu, vi thuOc có 
truyên, m9pham, thycph0m cln'rc näng tgi các cci sà kinh doanh du'Q'c trong dip  Tét Nguyen 
dan Qu Mao 2023 lap ngày 31/01/2023; 
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Cii th: 4.000.000 dng (Bang chu: BOn triçu dng chân). 
b) HInh thirc xü phat b sung (neu có): Khong. 
c) Các bin pháp khäc phiic hu qua (neu có): Không. 
Diéu 2. Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành kê ttir ngày 3 1/01/2023. 
Diêu 3. Quyet djnh nay duc: 
1. Giao cho bà Nguyn Thj Phtrcing là cá nhân vi pham cO ten t?i  Diêu 1 Quyet djnh 

nay d chap hãnh. 
Ba Nguyn Thj Phuang phâi nghiêrn chinh chap hãnh quyêt djnh xir pht nay. Nêu qua 

thi han  ma bà Nguyn Thj Phung không t%I nguyen chap hành thI s bj cung ché thi hành 
theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

a) Ba Nguyn Thj Phirnng phãi np tiên phat tai  Kho bc Nhà nuc hotc tài khoán 
cña Kho bc Nhà nuâc tai  Ngân hang thuang mai  cô phân Cong thucing Vit Nam, chi nhánh 
Ha Tinh trong thOri hn 10 ngày, kê tir ngày nhn thrçc Quyêt djnh nay. Hotc bà Nguyn Thj 
Phrnng np tiên phat tai  ch cho ngu?ñ dã ra quyêt djnh xi'r pht theo quy djnh tai  khoàn 2 
Diêu 78 Lust  Xir 1 vi phm hành chInh. 

b) Ca nhân bj th phat có ten t?i  Diêu 1 bj tarn  gitt dê báo darn thi hành quyêt djnh xir 
pht: Không 

c) Ba Nguyn Thj Phiicng Co quyên khiêu nti hotc khâi kin hành chInh di vOi 
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Giri cho Kho bc Nhà nixâc Ha TTnh dê thu tiên pht. 
3. Gui cho Thanh tra S Y tê dê to chtrc thirc hin./. 

IVoi n/ian: 
- Nhus Diêu 3; 
- Liiu: Ho sa. 

Quyt djnh dä giao trrc tip cho Ca nhân vi pham vào hi 10 gii 30 phiit ngày 3 1/01/2023. 
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