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Ha Ttnh, ngày 10 tháng 02 nàm 2023 

QUYET D!NH 
Xü phat vi pham hành  chInh 

CHANH THANH TRA sO Y TE 

Can cz'Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diê'u 78, Diê'u 85 Lut Xic lj vi phgm hành 
chInh näm 2012, dâ dwo'c tha dôi, ho sung nám 2020, 

Can ci'c Nghj dfnh sO 11 7/2020/ND-GP ngày 2 8/9/2020 cia ChInh phi Quy djnh xi' 
phgt vi phgni hành chInh trong lTnh vzrc y tê; 

án ci Nghj djnh sO 124/2021/ND-CR ngày 28/12/2021c/a C'hInh phzi tha dOi, 
ho sung mt sO diêu cia Nghj djnh sO 115/2018/ND-GP ngày 04/9/2018 cia ChInh phi 
quy djnh xt'c phgt vi phgm hành chInh ye an toàn thzec phOm và Nghf d/nh 
so 117/2020/ND-CR ngày 28/9/2020 cia ChInh phi quy djnh xt phgt vi phgm hành 
chInh trong linh vyc y tê, 

Can th Biên ban vi ph am hành chmnh so 10/BR- VPHC do Doàn kiêm tra theo 
Quyêt djnh so 1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cla Giám dOc Sá Y tê Ha Tinh ye vic 
kiêm tra chông buOn láu, gian lan  thwng mgi và hang giá các mat  hang thuOc chüa 
bênh, dzrcrc lieu, vj thuOc cO truyên, m9 phOm, thy'c phOm chic nàng tai các cci sà kinh 
doanh dwçrc trong dip  Têt Nguyen dan Quj Mao 2023 lap  ngày 10/02/2023; 

Can c'c Biên ban kiêm tra sO 51/BB-KTYT do Doàn kiêin tra theo Quyêt djnhsO 
1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cia Giám dOc S& Y té Ha T/inh ye viçc kiêm tra chOng 
buOn láu, gian lan thu'crng mai va hang gia cac mat hang thuóc chtla bênh, duoc lieu, vi 
thuOc cô truyên, m9phâm, thwc phOm chtrc näng tgi các co' s& kinh doanh dwQc trong djp 
Tét Nguyen dan Quj Mao 2023 1p ngày 10/02/2023; 

QUYET DNH: 

fiiêu 1. Xü phtt vi phirn hành chInh di vài ông (bà) có ten sau day: 
1. Hç và ten: Nguyn Thj Danh; Giâi tInh: N1I. 
Ngày, tháng, nàrn sinh: 12/6/198 1; Quôc tjch: Vit Narn. 
Nghê nghip: Duçxc s5 Trung h9c, ban lé thuôc chüa bnh. 
Noi a hin tii: Khôi 10, thj trân Huong Khê, huyn Huong Khê, tinh Ha Tinh. 
So djnh danh Ca nhân/CMND/H chiêu: 042181008839; ngày cap: 28/6/2021; 

non cap: Ciic Cãnh sat Quán 1 hành chInh ye Trit tir xä hi. 
2. D thc hiên hành vi vi phirn hành chInh: 
"Co sâ ban lê thuôc trong khuôn viên con sà khárn bnh, chüa bnh ban thuôc vài 

rni:rc thng so ban lé cao han rnrc thng so ban lê tôi da theo quy djnh cüa pháp Iut" 
(Quay thuôc Bnh vin Huong Khê - Chi nhánh thrçic phãrn Hixong Khê). 

3. Quy djnh t?i: 
- Diem d Khoân 2 Diêu 66 Nghj djnh s 1 17/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cUa 

ChInh phfi Quy djnh xi:r phit vi phim hành chInh trong 1mb vrc y tê; 
- Diem a,b Khoãn 18 Diêu 2 Nghj djnh so 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa 

ChInh phfi süa dôi, bô sung nit so diêu cüa Nghj djnh so 115/2018/ND-CP ngày 
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04/9/2018 cüa ChInh phCt quy djnh xtr ph1t vi phtrn hành chInh v an toàn thirc phArn và 
Nghj djnh so i 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xir phit vi phrn 
hành chInh trong linh virc y t. 

4. Các tInh tiét tang nng: Ap diing tInh tiét tang nng (10 thuôc); 
5. Các tInh tiêt giãm nhç: MOi vi phirn lan dâu, thành that khai báo, nhn lôi; hcp 

tác tot và da khãc phiic niêm yet ban dung giá theo quy djnh ye thng so ban lé (do chua 
hiêu biêt nên tInh sai gia). 

6. Bj ap dung hmnh thrc xis phit, bin pháp khãc phiic hiu qua nhu' sau: 
a) HInh thirc xir pliat chInh: Phat tiên 
Cy the: 15.000.000 dông (Bang chct: Mui lam triu dông chn). 
b) Hinh th(rc xr phat b sung: Không. 
c) Các bin pháp khäc phic h.0 qua: Np vào Ngan sách Nhà nirOc dôi vâi hành vi 

vi phrn sO tiên 1.626.886 dông (Bang ch: MOt  triu sáu tram hai rnuoi sáu nghin tarn 
tram tam mi.wi sáu dong). 

ThOi htn thçi'c hin các bin pháp khäc phiic h.0 qua: 10 ngày, kê tir ngày nhtn 
duçc Quyêt djnh nay. 

Diêu 2. Quyét djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tCr ngày 10/02/2023. 
Diêu 3. Quyet djnh nay thrçic: 
1. Giao cho bà Nguyn Thj Danh là cá nhân vi pharn có ten t?i  Diêu 1 Quyt djnh 

nay dê chap hành. 
Ba Nguyn Thj Danh phái nghiern chinh chp hành quy& djnh xü phat nay. Nu 

qua thOi hn ma bâ Nguyen Thj Danh không tir nguyen chap hành thI sê bj curng ché thi 
hành theo quy djnh cüa pháp lust. 

a) Ba Nguyn Thj Danh phãi np tiên phtt tti Kho btc Nhà nuàc hoic tài khoân 
ct'ia Kho bac  Nhà nuàc tai  Ngân hang Thtrnng mti Co phân Cong thucmg Vit Narn, chi 
nhánh Ha Tinh trong thai han  10 ngày, kê tr ngay nhn dirc Quyêt djnh nay. 

Hoc bà Nguyn Thj Danh np tin phat tai  ch cho ngui dã ra quyét dnh xir 
phat theo quy djnh tai  khoãn 2 Diéu 78 Lust  Xir 1 vi phtrn hành chmnh. 

b) Cánhân bj xir pht có ten tai  Diêu 1 bj tarn  giü tang vet,  phuong tin vi phm 
hành chInh dê bão dam thi hành quyêt djnh xi phat: Không. 

c) Ba Nguyn Thj Danh cO quyên khiêu nai  hotc khâi kin hành chInh dôi vo,i 

Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
2. GCri cho Kho bac  Nha ntsâc Ha TTnh dé thu tiên phat. 
3. Giri cho Thanh tra Sâ Y te dê to chirc thirc hin./. 

No'i n/ian: 
- Nhir Diu 3; 
- Ltru: Ho so. 

Quyt djnh dA giao trirc tip cho Ca nhân vi pham vào hi 17 gi 30 phüt ngày 10/02/2023. 
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