
sO Y TE HA T!NH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH TRA S( Dc 1p - Ti do - Hinh phutc 

S& 1O/QD-XPVPHC Ha Ttnh, ngày 16 tháng 02 nàm 2023 

QUYET DINH 
Xii' phat vi pham hành chInh 

CHANH THANH TRA sO' Y TE 

Can th Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diê'u 78, Dié'u 85 Luát Xz l vi phgm hành chinh 
(tha dôi, bô sung näm 2020) 

Can ct'r Nghj djnh so 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia C'hmnh phi Quy dfnh  x'c 
phgt viphgm hành chmnh trong ltnh virc y tê,' 

Can ct Ngh/ djnh sO 124/2021/ND-CF ngày 28/12/202 1 tha dOi, bO sung m5t sO diêu 
cia Nghj djnhsO 115/2018/ND-CF ngày 04/9/2018 cia ChInh phi quy d.inh xii' phgt vi phgm 
hành chInh ye an toàn thu'c phâm và Nghj d/nh sO 117/2020/ND-CF ngày 28/9/2020 cia 
C!hInhphi quy djnh thphgt viphgm hành chInh trong lrnh vy'c y tê; 

Can th Biên ban vi phgm hành chInh sO 11/BB- VPHC do Doàn kiêm tra theo Quyêt 
djnh so 1 725/QD-SYT ngày 30/12/2022 cüa Giám dôc Sà V tê Ha linh ye viçc Kiêm tra 
chông buOn lu, gian ln thwcrng mgi và hang giá các mçt hang thuOc chi?a bnh, dwcic lieu, 
vf thuOc cô truyên, m9 phOm, thrc pham chi'c nàng tgi các co sà kinh doanh du'crc trong d.i'p 
Tét Nguyen dan Quj Mao 2023 1p ngày 16/02/2023; 

Can ci'r Biên ban kiêm tra so 55/BB-KTYT do Doàn kiêrn tra theo Quyêt djnh sO 
1 725/QD-SYT ngày 3 0/12/2022 cia Giám dOc Sà V té Ha Tinh ye viêc Kiêm tra chOng buOn 
lOu, gian iOn thuong mai va hang gia cac mat hang thuOc chiia bênh, ducic lieu, vi thuOc cO 
truyên, m9ph0m, thrc phOm ,chi'c näng tgi các cci sà kinh doanh du'Q'c trong dip  Tét Nguyen 
dOn Quj Mao 2023 42p ngày 16/02/2023; 

QUYET DNH: 

Diu 1. Xir phat vi phrn hãnh chInh dji vOi ông (bà) cO ten sau day: 
1. Hç và ten: Lê Ng9c Quyên; Giâi tInh: Narn. 
Ngãy, tháng, närn sinh: 25/8/196 1; Quoc tjch: Vit Nam. 
Nghe nghip: Duçic s trung h9c - Ban lé thu6c chiia bnh. 
Ncii a hin tai:  Thj trân Dirc Thç, huyn Di.rc Th9, tinh Ha Ti'nh. 
So djnh danh cá nhân/CMND/H chiêu: 042061004898; ngày cap: 07/01/2022; 

nai cap: Cuc Cánh sat Quãn 1 hành chInh ye Trât tir xä hôi. 
2. Dà thirc hin hành vi vi phirn hành chmnh: 
"Dê 1n san phrn khong phãi La thuôc cüng vâi thuôc dôi vOi trsO'ng hçip có kinh 

doanh them rn5 phâm, thirc phâm chirc näng, trang thiêt bj y tê theo quy djnh cüa pháp 1ut". 
3.Quydjnhtii: 
- Diem a Khoãn 16 Diëu 2 Nghj djnh so 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 sra dôi, 

bô sung rnt so diêu cüa Nghj djnh so 115/201 8/ND-CP ngáy 04/9/2018 cUa ChInh phU quy 
djnh xr phit vi phim hành chInh ye an toàn thirc phâm và Nghj djnh so 117/2020/ND-CP 
ngày 28/9/2020 cia ChInh phü quy djnh xir pht vi phm hành chInh trong lTnh virc y tê. 

4. Các tInh tiêt tang ntng (nêu cO): Khong. 
5. Các tInh tiêt giãm nhç (nêu có): Khong. 
6. Bj ap diing hInh thirc xir ph?t, bin pháp khäc phiic htu qua nhu sau: 
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a) HInh thirc xcr phtt chInh: Pht tin. 
Cirl the: 4.000.000 dông (Bang chct: Bôn triu dông chän). 
b) Hlnh tht'rc xir pht bô sung (neu có): Không. 
c) Các bin pháp khãc phiic hu qua (nêu có): Không. 
Diéu 2. Quyét ctjnh nay có hiu 1irc thi hành kê t1r ngày 16/02/2023. 
Diêu 3. Quyet djnh nay duçc: 
1. Giao cho ông Lê Ng9c Quyên là cá nhân vi pham có ten tai  Diêu 1 Quyet djnh nay 

clê chap hành. 
Ong Lê NgQc Quyen phãi nghiêrn chinh chap hành quyêt djnh xü phtt nay. Nêu qua 

th?yi han  ma ông Lê Ngçc Quyen không tir nguyen chap hành thI së bj cu&ng chê thi hành 
theo quy djnh cüa pháp lutt. 

a) Ong Lê Ngçc Quyen phái np tiên phat tai  Kho bcNhà rnrâc hotc tài khoãn cüa 
Kho bac  Nhà nuâc tai  Ngân hang thuang mai  cô phân Cong thiicing Vit Narn, chi nhánh Ha 
TTnh trong thi han  10 ngày, kê tr ngày nhn thrqc Quyêt djnh nay. 

Hoc ông Lê NgQc Quyên np tiên pht tai  ch cho ngisii dã ra quyêt djnh xir phat 
theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 78 Lust Xir l vi pharn hành chInh. 

b) Ca nhan bj xi'r phat co ten tai  Diêu 1 bj tarn  giU tang vet,  phixang tin vi phm hành 
chInh dê báo dam thi hành quyêt djnh xir phat: Không. 

c) Ong Lê Ngoc Quyen có quyên khiêu nai  hoc khâi kin hành chInh dôi vOi Quyet 
djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Gi'ri cho Kho bac  Nhà nuâc Ha Tinh dê thu tiên phat. 
3. Gui cho Thanh tra Si Y tê dê to chirc thi.rc hiên./. 

No'i n/ian: 
- Nhu Diu 3; 
- Liru: Ho sa. 

Quyt djnh cia giao trrc tip cho cá nhân vi pham vào hi 11 gi 30 phiit ngày 16/02/2023. 
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