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S: 08/QD-XPVPHC Ha TTnh, ngày 07 tháng 02 näm 2023 

QUYET D!NH 
Xu' phit vi phm hành chInh 

CHANH THANH TRA sO Y TE 

Can cü' Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut Xi lj vi phgm hành chInh 
(sia dôi, bó sung nám 2020) 

Can cir Nghj djnh so 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia C/i/nh phii Quy djnh xi,'r 
phçit vi phgm hành chInh irong lTnh vu'c y tê, 

Can cz' Nghj djnh sO 124/2021/ND-CF ngày 28/12/2021 tha dói, bO sung mt so diêu 
cia Nghj djnhsô 115/2018/ND-CF ngày 04 tháng 9 nám 2018 cia ChInh phz quy djnh xz' 
phat vi phgm hành chInh ye an toàn 1hirc phám và Nghj d/nh so 117/2020/ND-CF ngày 28 
tháng 9 nám 2020 cia ChInh phi quy d/nh xi'phg1 viphgm hành chInh trong lThh vu'c y tê, 

C'àn th Biên ban vi pham hành chInh sO 09/BB- VPHC do do Doàn kiêrn tra lheo Quyêl 
djnh sO 1 725/QD-SYT ngày 30/12/2022 cia Giám dOc SO' Y tê Ha Ttnh ye vic Kiêm tra 
chong buOn lu, gian ln thu'o*g mgi và hang giá các mt hang thuOc chüa bnh, dup'c lieu, 
vj thuOc cO truyên, m9 phá1, thrc phâm chic näng tgi các co' sO' kinh doanh du'çrc trong dip 
Tét Nguyen dan Quj Mao 03 p 1gày 07/02/2023, 

Can cii' Van ban gia uyn sO 01/TB -TTrS ngày 04/01/2023 caa Thanh tra SO' Y tê Ha 
Tinh ye viçc giao quyên xip/ii viphgm hành chInh, 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Xir phit vi phrn hãnh chInh di vâi ông (bà) có ten sau day: 
1. I-Jo và ten: LC Xuân Thi Giâi tjnh: Narn 
Ngay, tháng, närn sinh: 10/5/1989 Quoc tjch: Vit Narn 
Nghê nghip: Ban IC thuôc chüa bnh 
No'i a hin tti: Thôn Thanh Tan, xä Thch Châu, huyn Lc I-là, tinh Ha Tinh 
So djnh danh cá nhân/CMND/H chiêu: 042089018381; ngày cap: 10/5/2021; 

nGi cap: Ciic cãnh sat quán 1 hành chInh ye trtt tr xä hi. 
2. Da thirc hin hành vi vi phrn hành chInh: 
"Ngithi phi trách chuyCn mon cüa ca sâ ban lC thuôc yang rntt trong thai gian hot 

dng cüa co' sa duçc ma không thirc hin üy quyCn theo quy djnh pháp 1ut" 
3. Quy djnh tti: 
- Diem a Khoãn 1 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 vjc y tê. 
4. Các tInh tiët tang nng (nCu có): Khong 
5. Các tInh tiCt giãm nht (nCu có): Khong 
6. Bj áp diing hjnh thirc xir pht, bin pháp khäc phiic hu qua nhu sau: 
a) I-lInh thirc xtir phit chInh: Phtt tiCn 
Ci the: 4.000.000 dong (Bang chU: Bôn triu dng chin) 
b) 1-lInh thüc xir pht b sung (neu có): Khong 
c) Các bin pháp khàc phiic hu qua (nCu cO): Khong 
Diêu 2. QuyCt djnh nay có hiu hrc thi hành kC tir ngày 07/02/2023. 
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Diu 3. Quyêt djnh nay duqc: 
1. Giao cho ông Lê Xuân Thi là Ca nhân vi phm cO ten tai  Diêu 1 Quyêt djnh nay dê 

chap hành. 
Ong LC Xuân Thi phài nghiCrn chinh chap hành quyCt djnh xir phat nay. NCuquá thO'i 

hn ma bà Lé Xuân Thi không tu nguyen chap hành thi së bj clro?ng chê thi hành theo quy 
djnh cña pháp 1ut. 

a) Ong Lê Xuân Thi phài np tiên pht t?i  Kho bc Nhà nuóc hoc tài khoán cña Kho 
bac Nhà nuâc tai  Ngân hang thi.rang mai  cô phân Cong thung Vit Narn, chi nhánh Ha TTnh 
trong th?yi han  10 ngày, kC hr ngày nhn dixc Quyet djnh nay. 

Floac ong/bà bj xi:r phat có ten tai  DiCu 1 np tiCn pht tai  ch cho ngui dã ra quyCt 
djnh xü pht theo quy djnh t?i  khoãn 2 Diêu 78 Lut Xir l vi phm hành chInh. 

b) Ca nhân bj xir pht có ten t?i  Diêu 1 bj tam  gii dê báo darn thi hành quyCt djnh xü 
pht: Không 

c) Ong Lê Xuân Thi cO quyên khiCu nai  hoac kh&i kin hành chmnh dôi vi QuyCt djnh 
nay theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Gi'ri cho Kho bac  Nhà nuOc F1à Tinh de thu tiCn pht. 
3. Giri cho Thanh tra Sr Y té dC to chirc thuc hin. 

NiinIzmn: KT THANH TRA 
- Nhu Diu 3; P : 'ZHANH TRA 
- Luu: 1-Iô so. - 

Quyt djnh dã giao tr%rc tip cho cá nhãn vi pham vào Iii 17 gR 30 phñt ngày 07/02/2023. 
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