
SOYTETtN}IDAKNONG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

THANH TRA SO Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

S: 01/QD-XPVPHC Dàk Nông, ngày 07 tháng 03 näm 2022 

QUYET D!NH 
Xir phtt vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA SJ Y TE 

Can Cu Diêu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut xü 1 vi ph.m hành 
chInh (süa dôi, bô sung 11am 2020); 

CAn cü Nghj djnh 115/201 8/ND-CP ngày 04 tháng 9 nAm 2018 cüa ChInh phü 
quy djnh xü phtt vi phm hành chInh trong 1mb vrc an toàn v sinh thrc phâm; 

Can cü Biên ban vi phm hành chInh sé 03/BB-VPHC 1p ngày 0 1/3/2022; 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xü phit vi phm hành chInh di vOi ông/bà/tô chüc có ten sau: 

H và ten: Ph,m Thj Htnh GiOi tInh: N 

Ngày, tháng, nAm sinh: 26/4/1984 Quc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Buôn ban 

Noi i hin tti: T 1, dung Quang Trung, Thj trn D.k Mâm, huyn Krông No, 
tinh DAk Nông 

CMND/H chiu: 245 267 828 Ngày cap: 3/10/20 13 

Ncyi cap: Cong an tinh Dâk Nông 

2. DA thirc hin hành vi vi phtm hành chjnh: Sir diing ngui trirc tip ch biên 
thirc phâm ma không di mu, deo khâu trang. Tom tAt mô tã hành vi vi phim: Ba 
Hnh trirc tiêp nâu các mOn An tti quãn nhung không di mu, deo khâu trang. 

3. Quy djnh tti: Dim d Khoãn 1 Diu 15 Nghj djnh 1 15/2018/ND-CP ngày 
04/9/2018 cUa ChInh phU ye quy djnh xü pht vi phm hAnh chInh trong lTnh virc an 
toàn v sinh th1rc phâm. 

4. Các chi ti& tAng nng (nu có): Không 

5. Các tInh tit giAm nhç (nu có): Không 

6. Bj áp diing hInh thüc xü pht, bin pháp khc phc hu qua thu sau: 

a) HInh thüc xü phtt chIth: Pht tin: 2.000.000 dng 

Cu th: Hai triu &ng. 

b) HInh thuc xü pht b sung (nu có): Không 
c) Các bin pháp khAc phitc hiu quA (nêu có): Không 
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then 2. Quyt djnh nay có hiu hxc thi hành k tir ngày k 
Diêu 3. Quyêt djnh nay duçic: 
1. Giao cho ônglbà Pham Thj Htnh là Ca nhân vi phm có ten ti Diêu 1 Quyêt 

djnh nay dé chap hành. 
OngIBà Phim Thj Htnh có ten tti Diêu 1 phãi nghiêm chinh chap hành quyêt 

djnh xü phtt nay. Nêu qua thai hn ma ông/bà Phm Thj Hnh không tir nguyen chap 
hành sê bj cuOng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ong/bà Phm Thj Hinh bj xü phtt có ten tii Diêu 1 phâi np tiên pht ti 
Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk Nông hotc 
Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông trong thai hmn 10 ngày kê ti'r ngày nhtn duçic 
Quyêt djnh xü pht. 

b) Ong/ba Phm Thj Htnh có quyên khiêu nui hoc khâi kin hành chInh dôi vOi 
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gui cho Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk 
Nông ho.c Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông dé thu tiên phtt. 

3. Gui cho Thanh tra S Y tê dê to chüc thuc hiên./. 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
-Liiu:Hôsa. 
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SOYTETINHDAKNONG CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 

THANH TRA SO Dc huIp - Tir do - Hinh phüc 

S: 08/QD-XPVPHC Dàk Nóng, ngày 12 tháng 4 nàm 2022 

QUYET D!NH 
Xir pht vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA S€ Y TE 

Can cü Diu 57, Diêu 68, Diêu 70, Diu 78, Diu 85 Lust xü l vi phtm hành 

chInh (süa dôi, bô sung 11am 2020); 

Can cü Nghj djnh 115/2018/ND-CP ngày 04 thãng 9 näm 2018 cüa ChInh phü 
quy djnh xü pht vi phm hành chInh trong linh vilc an toàn v sinh thirc phâm; 

Can cir Biên bàn vi phm hành chInh s 35/BB-VPHC 1p ngày 5/4/2022; 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Xü phtt vi phm hành chInh di vth ông/bà/t chüc cO ten sau: 

Ho và ten: Ha Thj Minh Nü Giâi tInh: Nü 

Ngày, tháng, näm sinh: 26/4/1983 Quôc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Ducic s dti hçc 

No'i hin ti: TDP1, thj trn Kiên Due, huyn Dk R'Lâp, tinh D.k Nông 

CMND: 245 391951 Ngày c.p: 23/2/20 17 

Ncii cp: Cong an tinh Dk Nông 

2. Dà thçrc hin hành vi vi phm hành ehInh: Niêm y& không day dü. TOm tt 
mô tã hành vi vi phm: Không niêm yet giá ban lé bang dông Vit Nam dôi vâi thuôc 
Mi máu Tam BInh 5 vi x 12 viên; Calciaquamin 20 gói x 10 ml. 

3. Quy djnh ti: Dirn d Khoãn 1 Diu 55 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa Chinh phü ye quy dnh xü pht vi phm hành chInh trong lTnh vrc y tê. 

4. Các chi tit tang nng (nu có): Không 

5. Các tInh tit giãm nhç (nu có): Không 

6. Bi áp dicing hInh thüc xü phtt, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 

a) HInh thüc xü pht chInh: Phat tin: 2.000.000 dông 

Cii th: Hai triu dng. 

b) HInh thüc xü phit b sung (nu cO): Không 
c) Các bin pháp khäc phiic hiu qua (nêu có): Không 
Diêu 2. Quyêt djnh nay cO hiu lirc thi hành k tir ngày k 
Diêu 3. Quyêt djnh nay duqc: 
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1. Giao cho ông/ba Ha Thj Minh Nü là cá nhân vi phm co ten tai  Diu 1 Quyt 
djnh nay dê chap hành. 

Ong/Bà Ha Thi Minh Nü có ten tai Diêu 1 phái nghiêm chinh chap hành quyêt 
djnh xir phat nay. Néu qua thai han ma ông/ba Ha Thj Minh Nit không tir nguyen 
chap hành së bj cirng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lut. 

a) Ong/ba Ha Thj Minh Nit bj xü pht có ten tai Diêu 1 phái np tiên pht tai 
Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk Nông hoc 
Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông trong th?ñ han 10 ngày kê tir ngày nhn duçc 
Quyet djnh xü pht. 

b) Ong/bà Ha Thj Minh Nit có quyên khieu nai hoc khyi kin hành chInh dôi 
véd Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gui cho Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hotc Ngân hang BIDV tinh Dãk 
Nông hoc Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông de thu tiên phat. 

3. Giti cho Thanh tra Sâ Y tê dê to chirc thuc hién./. 

Nyi nhân: 
-NhirDiu3; 
-Lmi:Hscy. 
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SOYTETINFIDAKNONG CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
THANH TRA  S Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S: 06/QD-XPVPHC Dák Nóng, ngày 12 tháng 4 nàm 2022 

QUYET D!NH 
Xtr phit vi phim hãnh chInh 

CHANH THANH TRA S1 Y TE 

Can cir Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lu.t xir 1 vi phm hành 
chInh (sira dôi, bô sung näm 2020); 

Can cu Nghj djnh 115/2018/ND-CP ngày 04 tháng 9 näm 2018 cüa ChInh phü 
quy djnh xir pht vi phtm hành chInh trong lTnh virc an toàn v sinh thirc phâm; 

Can cir Biên bàn vi phtm hành chInh s 39/BB-VPHC 1p ngày 6/4/2022; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Xir pht vi phm hành chInh di vth ông/bà/t chirc có ten sau: 

H9 và ten: Truang Thj Thüy Hucmg Giâi tInh: Nü 

Ngày, tháng, näm sinh: 02/8/1980 Quoc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Di.rçc s5' 

Nii i hin tti: Thôn 4, Dk Buk So, huyn Tuy DIre, tinh Dtk Nông 

CMND: 240580552 Ngày cp: 26/11/2008 

NGi cp: Cong an tinh Dk Lk 
2. Dâ th%rc hin hành vi vi phtm hành chInh: Không ma s d quãn 1 nhp, xuât, 

ton trt, theo dOi so lô, hn dung, nguôn gôc cüa thuôc và thông tin lien quan khác 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. Tom tat mô tã hành vi vi phtm: Chü co sa không xuât 
trinh so theo dOi thuôc 

3. Quy djnh tui: Diem c Khoãn 1 Diêu 59 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xir ph.t vi phm hành chInh trong 1mb virc y tê. 

4. Các chi tit tang ntng (nu cO): Không 
5. Các tInh tit giãm nhç (nu cO): Không 
6. Bj ap diing hInh thirc xir pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 
a) HInh thirc xir phit chInh: Pht tin: 2.000.000 dng 
Cii th: Hai triu dng. 

b) HInh thlrc xir phtt b sung (nu có): Không 
c) Các bin pháp khäc phiic hiu qua (nêu có): Không 
Diêu 2. Quyet djnh nay có hiu 1irc thi hành k tur ngày k 
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Diéu 3. Quyt djnh nay duçc: 
1. Giao cho ông/bà Trung Thj Thüy Huang là cá nhân vi phm có ten ti Diêu 

1 Quyêt djnh nay dé chap hành. 
Ong/Bà Tri.rcing Thj Thüy Huing có ten ti Diêu 1 phãi nghiêm chinh chap hành 

quyêt djnh xü phtt nay. Nêu qua thOri hn ma ông/bà Truorng Thj Thüy Hi.rong không 
tu nguyen chap hành se bj cuông chê thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ong!bà Trung Thj ThUy Huang bj xü phtt có ten tai  Diêu 1 phãi ntp tiên 
pht tti Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk Nông 
hoc Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông trong thai htn 10 ngày kê tir ngày then 
di.rçc Quyet djnh xtr phtt. 

b) Ong/ba Trucng Thj Thüy Hucing có quyên khiêu nii hoc khâi kiin hành 
chInh dôi vâi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lutt. 

2. Gui cho Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk 
Nông hoc Ngân hang Viettinbank tinh Dàk Nông dê thu tiên pht. 

3. Gui cho Thanh tra Sâ Y tê dê to chüc thixc hién./. 

Noi nhân: 
-NhuDiu3; 
- Lixu: H sci. 
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