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QUYET D!NH 
Xir phit vi phm hãnh chinh 

CHANH THANH TRA S Y TE 

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

Can cii' Nghj djnh so 117/2020/ND-C'P ngày 28/9/2020 cza ChInh phi Quy dinh xt' 
phgt viphgm hành chInh trong linh vc y tê, 

Can cii' Nghj djnh sO 124/2021/ND-GP ngày 28/12/202 1 tha dôi, bO sung mt sO diêu 
qza Nghj djnh sO 115/2018/ND-GP ngày 04 tháng 9 nàm 2018 cia C'hInh phi quy djnh xz 
phgt vi phgm hành chinh ye an toàn thzcc phám và Nghj djnh sO 117/2020/ND-cP ngày 28 
tháng 9 nám 2020 cza ChInhphi quy djnh xtphgt viphgm hành chinh trong ltnh vircy tê; 

Can cii' Biên ban vi phgm hành chInh sO 08/BB- VPHC do do Doàn kiêm Ira iheo Quyel 
djnh sO 1 725/QD-SYT ngày 30/12/2022 cüa Giám dOc Si Y té Ha Tinh ye vic Kiêm tra 
chong buOn lOu, gian lan thwo'ng mai va hang gia cac mOt hang thuôc chü'a bênh, du'cic lieu, 
vf ihuOc có truyên, mjY phOjn, thrc phOm chi'c näng tgi các co sà kinh doanh dwcrc trong djp 
Têt Nguyen dan Quj MãO023 1p ngày 07/02/2023; 

COn cii' VOn ban grnquyên  so 01/TB-TTrS ngày 04/01/2023 cia Thanh tra So' Y lê Ha 
Tinh ye vic giao quyên thphgt viphgm hành chinh; 

QUYET DJNH: 

Diêu 1. Xr phtt vi phrn hành chInh di vài ông (bà) CO ten sau day: 
1. Hç và ten: Ducing Thj Kim Lien Giâi tInh: Nft 
Ngay, tháng, näm sinh: 28/12/1987 Quoc tjch: Vit Nam 
Nghe nghip: Ban lé thuôc chüa bnh 
Ni hin tti: Khôi 1, phithng Trân Phii, TP. I-là TTnh, tinh Ha Tinh 
So djnh danh cá nhân/CMND/l-1 chiCu: 183580037; ngày cap: 13/5/2019; 

nci cap: Cong an Ha TTnh. 
2. Dä thirc hin hành vi vi phtm hành chInh: 
"Ngix?i phii trách chuyên mon cña cc sâ ban lé thuôc yang rntt trong thai gian hoit 

dng cüa Ca s& duçc ma không th?c hin üy quyCn theo quy djnh pháp Iut" 
3. Quy djnh tui: 
Diem a Khoãn 1 Diêu 52 Nghj djnh sôl 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü 

Quy djnh xü phat vi phm hành chInh trong linh vrc y 
4. Các tInh tiêt tang nng (nëu cO): Khong 
5. Các tInh tiêt giârn nhç (nCu có): Không 
6. Bj áp diing hInh thi'rc xir phat, bin phãp khäc phitc hu qua nhix sau: 
a) HInh thrc x1 pht chInh: Phtt tiên 
Ci the: 4.000.000 dông (Bang chü: Bôn triu dong chn) 
b) HInh thiirc xir pht bô sung (neu có): Không 
c) Các bin pháp khäc phiic hu qua (nêu có): Không 
Diêu 2. Quyêt djnh nay cO hiu hrc thi hành k tiir ngày 07/02/2023 
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Diêu 3. Quyt djnh nay duqc: 
1. Giao cho bà Dinng Thi Kim Lien là cá nhân vi phrn cO ten tai  DiCu 1 Quyêt djnh 

nay dê chap hành. 
Ba Diiang Thj Kim Lien phài nghiem chinh chap hành quyêt dnh xir pht nay. NCu 

qua th?ñ han  ma bà Duong Th Kim Lien không t1r nguyen chap hành thi sC bj cuàng chC thi 
hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ba Duong Thj Kim Lien phãi np tin phat tai  Kho  bac  Nhà nuOc hoc tài khoàn 
cüa Kho bac  Nhà nuâc tai  Ngân hang thiwng mai  cô phân Cong thixang Vit Nam, chi nhánh 
I-là Tinh trong th?ñ han  10 ngày, kê tr ngày nhn thrc Quyêt djnh nay. 

Hotc ong/bà bj xr phat có ten tai  Diêu 1 np tiên phat tai  ch cho ngui dã ra quyCt 
djnh xfr pht theo quy djnh tai  khoàn 2 DiCu 78 Lut Xü l vi pham hành chInh. 

b) Ca nhân bj xü phat có ten tai  Diu 1 bj tam  giü dê bào dam thi hành quyêt djnh xir 
pht: Khong 

c) Ba Dirong Thj Kim Lien có quyên khiêu nai  hotc khi kin hành chinh dôi vâi 
QuyCt djnh nay theo quy djnh cña pháp 1utt. 

2. Gui cho Kho bac  Nhà nuOc I-là linh d thu tiCn phat. 
3. Giri cho Thanh tra Sâ Y të d t chuc thuc hin. 

Noi nhn: 
- Nhr Diu 3; 
- Luu: I-Iô s0. 

Quy& dinh dà giao trçrc tip cho Ca nhân vi pham vào hi 09 gi? 10 phüt ngày 07/02/2023. 
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