SOYTEHATINH
THANH TRA SO
So: 05/QD-XPVPHC

CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc
Ha Tinh, ngày 21 tháng 3 nàrn 2022,

QUYET IJNH
XO' phit vi pham hành chInh trong Iinh vrc y tê
Can cvi' Lut Xt' l5 vi phqm hành chInh nán'i 2012, dâ dU'OC si'a dói, ho sung
nàrn 2020:
Can ct Nghi dnh so 117/2020/ND- ('P ngày 28/9/2020 cia Ch Inh phz Quy
djnh xii' phgt vi phgm hành chInh trong ltnh vy'c y té;
Can ct Nghj djnh sO 124/2021/ND-GP ngày 28/12/202 1 cia ChInh phi st'a
dOi, hO sung m5t sO diéu cza Nghj djnh sO 115/20]8/ND-cP ngày 04/9/2018 cüa
ChInh phi quy d/nh x phgt vi phçirn hành chInh ye an toàn th.cc phám và Nghf dinh
sO 117/2020/ND-C'P ngày 28/9/2020 cáa ChInh phi quy a'jnh xi'phcit viphgin han/i
chmnh trong linh vy'c y tê,
Can thBiên ban vi phgrn hành chinh sO' 05/BB- VPHC do Doàn kiérn tra theo
Quyêt d.inh sO 203/QD-SYT ngày 16/3/2022 cia GiOni dOc SO' Y té Ha Tinh ye vic
kién'i tra vic chap hành các quy d,inh pháp luát ye khárn bnh, chüa bnh (KCB), cung
cap dich vu y tC tal cac co' so' KCB cung cap dich vu y té ngoaz cOng lap trCn d'ia ban
th'ih Ha Tinh ('gçi tat là Doàn kiCm tra theo Quyêt djnh sO 203/QD-SYI), Icp hOi 17
già 30 phzt ngày 21/3/2022 tqi PhOng khám nha khoa Rang Xinh, so 30 thrOng Hal
Thu'cing Lan Ong, thành phO Ha Tinh, tinh Ha Tinh;
Can cii' biCn ban kiérn tra SO 12/BB-DKT, do Doàn kiérn tra theo Quyét djnh sO
203/QD-SYI 1p hOt 16 già 30 phit ngày 21/3/2022 tii PhOng khOm nha k/wa Rang
Xinh, sO 30 du'àng Hat ThwQ'ng Lan Ong, thành phO Ha Tinh, tinh Ha TTnh;
TOi: Phan Minh Toàn, h'c vu: Chánh Thanh tra,
Do'n v/ cOng tác: Sà Y té Ha Ttnh,
QUVET IMNH:
Diu 1. Xr phtvi phrn hành chinh dM vói Ong/bâ có ten sau:
1.HQ và ten: 'NgUyn Tat Tuân; GiOi tInh: Narn
Ngày, tháng, närn sinh: 18/02/1984; Quôc tjch: Vit Nam;
Nghê nghip (liih vy'c hoit d5ng): Thc s, Bác s - Khárn chiia bnh Rang
Ham Mat.
Dia chi: So 30, dung Hãi Thu'o'ng Lan Ong, thành phO Ha TInh, tinh Ha Tinh.
CMND so: 183331119; Cap ngày 14/6/2004, No'i cap: COnganHà]Imnh.
2. D thirc hin hành vi vi phrn hành chInh:
KhOng báo cáo co quan Nhã nuôc có thârn quyên trong trueing hqp thay dOi
nguYi hành nghê theo quy djnh cUa pháp 1ut.
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3. Can cr ban hành Quy& djnh:
Quy djnh tai diem b, khoán 2, Diêu 39 Nghj djnh so 117/2020/ND-CF ngày
28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xir pht vi phm hành chInh trong linh vçrc y tê.
4. Các tInh tiêt tang ntng/giárn nhç: Không.
5. Bj áp ding hlnh thi:rc xr pht, bin pháp khãc phiic hu qua nhi.r sau:
a) HInh t/n'cc xtphgt chInh. Phat tiên.
Cu the: 4.000.000 dOng (Bôn triu dông chãn).
b) Hmnh thc xiphgt bó sung: KhOng.
c) Các biên pháp khàc phic h4u quá. Không.
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành kê tü ngày 21/3/2022.
Diêu 3. Quyêt djnh nay dugc:
I. Giao cho ông Nguyn Tat Tuân, là cá nhân vi phirn có ten tai Diéu I Quyêt
djnh nay dê chap hành.
Ong Nguyen Tat Tuân phãi nghiêm chinh chap hành Quyêt djnh xü phit nay.
Nêu qua thai han ma ông Nguyen Tat Tuân không tr nguyen chap hành thI së bj
cuOng ché thi hành theo quy djnh cüa pháp lut.
Trixèng hçp không np tiên phat trirc tiêp cho ngi.thi có thâm quyén xü pht vi
pham hành chInh theo quy djnh t.i khoân 2 Diêu 78 Lut XLr 1 vi phm hành chInh,
ông Nguyen Tat Tuân phâi np tiên pht ti Kho bac Nhà nu'âc tinh Ha TTnh trong
thi han 10 ngày, kê tir ngây duc giao Quyêt djnh nay.
Ong Nguyen Tat Tuân có quyên khiêu nai hoc khOi kin hành chInh dôi vó,i
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut.
2. Gi:ri Kho bc Nba nirâc tinh Ha Tinh dê thu tiên phat.
3. GLri Thanh tra So' Y tê Ha Tinh de tO chirc thi.rc hiên./.
No'i u/ian:
- Nhir Diêu 3;
- Liru: Ho so;
Gfri van bàn giây.

NG1ffI RA QUYET JJINH

Phan Minh Toàn

