
SO Y TE T!NH DAK NONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 

THANH TRA SO Dc 1p - Tii' do - Hnh phñc 

S: 02/QD-XPVPHC Däk Nóng, ngàv 12 iiiáng 4 nm 2022 

QUYET DNH 
Xu pIiit vi phirn hãnh chInh 

CHANH THANH TRA SO' Y TE 

Can ciii Diêu 57, Diêu 68, Diêu 70, Diêu 78, Diêu 85 Lut xiii 1 vi phm hành 

chInh (süa dôi, bô sung 11am 2020); 

Can ciii Nghj djnh 115/201 8/ND-CP ngày 04 tháng 9 nàm 2018 cüa ChInh phü 
quy djnh xiii phtt vi phtm hành chinh trong linh vrc an toàn v sinh thxc phâm; 

Can ciii Biên bàn vi phrn hành chInh so 37/BB-VPHC p ngày 5/4/2022; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Xiii pht vi phm hành chInh dôi vii ông/bà/t chuiic có ten sau: 

H9 và ten: Nguyen Thj BIch Phuçmg Gith tInh: Ntr 

Ngày, tháng, näm sinh: 10/5/1992 Quôc tich: Viêt Narn 

Nghê nghip: Duçic s 

Ncii a hin ti: Thôn 7, xà Dâk Wer, huyn Dk R'Lâp, tinh Dk Nông 

Can cuc cong dan: 06Q 192007220 Ngày cp: 12/8/202 1 

NGi cp: Ciic Cânh sat Quàn 1 hành chInh và trt tir xã hi 

2. Dä thrc hin hành vi vi phm hành chInh: Niêm yt khOng dy dü. Tom tt 
mô tà hành vi vi phirn: Không niêm yet giá ban lé bang dông Vit Narn dôi vO'i thuôc 
Hapacol, Paracetamol và Vitamin C 

3. Quy djnh tti: Diem d Khoàn 1 Diêu 55 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phñ ye quy djnh xiii pht vi phtm hành chInh trong linh vrc y tê. 

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

5. Các tInh tit giàm nhç (nu có): NguOi vi phtrn hành chInh thành that hM 1i, 
tIch circ guiiip do' co quan chiirc nãng phát hin vi phm hành chInh, xiii 1 vi phm 
hành chInh. 

.6. Bj áp dçtng hInh thiirc xiii pht, bin pháp khc phçic hu qua nhu sau: 

a) HInh thiirc xiii pht chInh: Pht tiM: 1.000.000 dng 

(Iii th: Mt triu dng. 

b) HInh thiirc xiii pht b sung (n&i có): Không 
c) Các bin pháp khäc phiic hiu qua (nêu có): Không 
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Diu 2. Quy& dinh nay có hiu lçrc thi hành k ti'r ngày k2 
Diéu 3. Quyet djnh nay dirçc: 
1. Giao cho ông/ba Nguyen Thj BIch Phung là cá nhân vi phm có ten tai  Diêu 

1 Quyêt djnh nay dê chap hành. 
Ong/Ba Nguyn Thj BIch Phuçng có ten tti Dieu 1 phài nghiêm chinh chap hành 

quyêt djnh xü phat nay. Nêu qua thii han  ma ông/bà Nguyen llij BIch Phucing không 
tir nguyen chap hành se bj cng ché thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ong/bà Nguyn Thj BIch Phuong 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 
hotc Ngân hang Viettinbank tinh Dàk Nông trong thñ han 10 ngày kê tü ngày nhn 
duçc Quyêt djnh xü pht. 

b) Ong/bà Nguyn Thj BIch Phuçing có quyên khieu nai hoc khôi kin hành 
chInh dôi vâi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp lust. 

2. Gui cho Ngân hang Agribank tinh Dàk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk 
Nông hoc Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông de thu tin phat. 

3. Gui cho Thanh tra Si Y tê dé to chirc thuc hiên./. 

Noi nhân: 
-NhuDiu 3; 
- Liru: H so. 
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SOYTET1INHDAKNONG CQNC HOA XA HQI CHU NGHIA V1IT NAM 

THANH TRA  sO Dôc lap - Tu' do - Hanh phñc 

So: 03/QD-XPVPHC Dàk Nóng, ngàv 12 tháng 4 ncin 2022 

QUYETDINH 
Xii pht vi phim hành chinh 

CHANH THANH TRA sO Y TE 

Can cirDiêu 57, Diu 68, Diêu 70, Diu 78, Diêu 85 Lut xü 1 vi phrn hành 

chInh (s.'ra dôi, ho sung näm 2020); 

Can Cu Nghj djnh 115/2018/ND-CP ngày 04 tháng 9 närn 2018 cüa ChInh phñ 
quy djnh xir pht vi phm hành chInh trong Iinh virc an toàn v sinh thirc phârn; 

Can cur Biên bàn vi phrn hành chInh s 39/BB-VPHC 1p ngày 5/4/2022; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Xir phtt vi phtm hành chInh di vâi ong/bà/tô churc cO ten sau: 

HQ và ten: Ho Thj Phuang Giri tInh: Nü 

Ngày, tháng, näm sinh: 17/10/199 1 Quc tjch: Vit Nam 

Nghê nghip: Dugc s 

Noi hin t?i: Thôn 7, xã Dk Wer, huyn Dik R'Lâp, tinh Dk Nông 

CMND: 241209408 Ngày cp: 14/6/2007 

Ni cp: Cong an tinh Dk Läk 

2. Dä thrc hin hành vi vi phm hành chinh: Niêm yt không dy dü. Tom tt 
mô tà hành vi vi phrn: Không niêm yet giá bàn lé bang dong Vit Narn dôi vi thuôc 
Hapacol, Mebedazol 

3. Quy djnh tti: Dim d Khoàn 1 Diêu 55 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cña ChInh phü ye quy djnh xi:r phtt vi phm hành chInh trong lTnh vxc y tê. 

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

5. Các tInh tit giâm nhç (nu có): Ngui vi phm hành chInh thành that hi 1i, 
tIch cçrc gii1p dö Co quan chüc näng phát hin vi phrn hành chinh, xur 1 vi phm 

hành chInh. 

6. B áp diing hInh thüc xu pht, bin pháp khc phic hQtu qua nhu sau: 

a) HInh thüc xu pht chInh: Pht tiM: 1.000.000 dng 

Ciu th: Mt triu dng. 

b) HInh thuc xü pht b sung (n&i có): Không 
c) Các bin pháp khac phuic hiu qua (nêu có): Không 
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Diu 2. Quyt dinh nay Co hiéu 1irc thi hàith k tir ngày k 
Diêu 3. Quyêt djnh nay duc: 
1. Giao cho ông/ba Ho Thi Phuong là cá nhan vi phm có ten ti Diêu 1 Quyêt 

djnh nay dé chap hành. 
Ong/Bà Ho Thj Phuong Co ten ti Dieu 1 phài nghiêm chinh chap hành quyêt 

dinh x1r phat nay. Néu qua thai han ma Ong/bà Ho Thj Phuang không tir nguyen chap 
hành së bj cung chê thi hành theo quy djnh cüa pháp Iut. 

a) Ong/ba Ho Thi Phwxng bj xà pht có ten t?i Diêu 1 phãi np tiên pht tii 
Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk Nông hotc 
Ngân hang Viettinbank tinh DAk Nông trong thii hn 10 ngày kê tir ngày nhn dircic 
Quyêt djnh xir phtt. 

b) Ong/bà Ho Thj Phuang có quyên khiêu ni hoc khxi kin hành chInh dôi vâi 
Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gui cho Ngân hang Agribank tinh DAk Nông hotc Ngân hang BIDV tinh Däk 
Nông hoc Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông dê thu tién pht. 

3. Gri cho Thanh tra S Y té dé to chüc thixc hién./. 

Noi nhân: 
-NhiiDiu3; 
- Liju: H SG. 

r 
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SC Y TIE TINI-1 DAK NONG CQNG HOA XA nQi CHU NGHIA Vl1T NAM 

THANH TRA  S Dc Ip  -  Tii' do  -  Hnh phüc 

So: 04/QD-XPVPTIC Däk Nóng, ngàv 12 iháiig 4 nàin 2022 

QUYET D!NH 
Xii' phit vi phim hãnh chinh 

CHANH THANH TRA SO' Y TE 

Can cir Diêu 57, Diêu 68, Diêu 70, Diêu 78, Diêu 85 Lut xir 1' vi phtrn hành 
chInh (si:ra dôi, ho sung närn 2020); 

Can cir Nghj djnh 115/201 8/ND-CP ngày 04 tháng 9 nàrn 2018 ciia ChInh phii 
quy djnh xi:r pht vi phtm hành chInh trong linh vixc an toàn v sinh thirc phâm; 

CAn cur Biên bàn vi phm hành chInh s 33/BB-VPHC 1p ngày 5/4/2022; 

QUYET DINH: 

Diu 1. Xur pht vi phm hành chInh di vâi ông/bà/tô chuic có ten sau: 

Ho và ten: Pham Thj To Loan Gith tInh: Nü 

Ngày, tháng, nAm sinh: 5/2/198 1 Quôc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Duqc s 
No'i i hin tti: TDP 9, Thj trtn Kin Di'rc, huyn Dk R'Lp, tinh Dk Nông 

Can cuâc cong dan: 061181000164 Ngày cp: 11/4/2021 

NGi dtp: Cuic CAnh sat QuAn 1 hành chInh v trt tir xA hi 

2. Dã th%rc hin hành vi vi phm hành chInh: Niêrn yM không dy dü. Torn tt 
rnô tá hành vi vi phrn: Khong niêm yet giá ban lé bang dOng Vit Narn dôi vói thuôc 
MinMaxco hp 100 viên; Cortibion kern bôi da, Linh Chi yAng. 

3. Quy djnh tii: Dirn d KhoAn 1 Diu 55 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngãy 
28/9/2020 ciia ChInh phii ye quy djnh xir pht vi phm hành chInh trong lTnh vurc y tê. 

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

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

6. Bj áp dçtng hInh thurc xu:r pht, bin phAp khc phic hu quA nhu sau: 

a) HInh thurc xü pht chInh: Pht tin: 2.000.000 dng 

Cii th: Hai triu dng. 

b) HInh thüc xü pht b sung (nu có): Không 
c)

1 
 CAc bin pháp khAc phuic hiu quA (néu có): Không 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1urc thi hành kê tuir ngày k 
Diêu 3. Quyêt djnh nAy dugc: 
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1. Giao cho ông/bã Phrn Th To Loan là cá nhân vi phim có ten ti Diêu I 
Quyêt djnh nay dé chap hành. 

OnglBà Phtm Thj To Loan có ten ti Diêu 1 phãi nghiêm chinh chap hành quyêt 
djnh xü pht nay. Nêu qua thai hn ma ông/bà Phm Thj To Loan không tr nguyen 
chap hành së bj cuO'ng chê thi hãnh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Onglbà Phm Thj TO Loan bj xü pht có ten ti Diêu 1 phãi np tiên pht ti 
Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk Nông hoc 
Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông trong thii hin 10 ngày kê tü ngày than duçic 
Quyêt djnh xü pht. 

b) Ong/bà Phm Thj TO Loan có quyên khiêu ni hoc khi kiin hành chinh dôi 
vói 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 hoc Ngân hang Viettinbank tinh D.k Nông dê thu tiên pht. 

3. Gui cho Thanh tra Sâ Y tê dê to chuc thuc hin./. 

Nd nhân: 
- Nhii Diu 3; 
- Luu: H sa. 
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sO Y TE TINI-1 DAK NONG CONG HOA XA HQJ CHU NGHIA Vi1T NAM 
THANH TRA  S JJc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

So: 05/QD-XPVPHC Dák Nóng, ngàv 12 tháng 4 nini 2022 

QUVET D!NH 
Xii phit vi phim hãnh chinh 

CHANH THANH TRA SO Y TE 

Can cirDiêu 57, Diêu 68, Diêu 70, Diêu 78, Diêu 85 Lut xir 1 vi phm hành 
chInh (süa dôi, bô sung nàrn 2020); 

Can cü Nghj djnh 115/201 8/ND-CP ngày 04 tháng 9 narn 2018 cüa Chinh phü 
quy djnh xü phit vi phm hành chInh trong linh virc an toàn v sinh thirc phâm; 

Can cr Biên bàn vi phm hành chInh s 26/BB-VPI-IC 1p  ngày 5/4/2022; 

QUYET DiNH: 

Diu 1. Xir pht vi phim hành chInh di vài ông/ba/tô chirc có ten sau: 

H và ten: VO Thj Uyên Ng9c Gió'i tInh: Nü 

Ngày, tháng, nãm sinh: 18/12/1994 Quôc tjch: Vit Nam 

Nghê nghip: Dugc s 

Noi a hin tai: TDPS, thj trn Kiên Dirc, huyn Dtk R'Lâp, tinh Däk Nông 

CMND: 241417835 ., Ngày cp: 16/8/2013 

Ncii cap: Cong an tinh Dk Nông 

2. Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Niêm yt không dy dñ. Tom tht 
rnô tà hành vi vi phrn: KhOng niêm yet giá ban lé bang dOng Vit Nam dOi vai thuôc 
Paracetamol 500mg chai 500 viên, Cetirizin chai 500 viên nén, Hott huyêt duO'ng näo 

3. Quy djnh tii: Di&n d Khoàn 1 Diêu 55 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xi'r pht vi phm hành chInh trong linh v11c y té. 

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

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

6. B áp diing hInh thi.'rc xü pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 

a) HInh thüc xir phit chInh: Pht tin: 2.000.000 dông 

Cii th: Hai triu dtng. 

b) HInh thirc xi1 phtt b sung (nu có): Không 
c)1 Các bin pháp khäc phiic hiu qua (neu cO): Không 
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành ké tiir ngày k 
Diêu 3. Quyét djnh nay dugc: 
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1. Giao cho Ong/bà Vö Thj Uyn Ng9c là cá nhân vi phtm có ten ti Diu I 
Quyêt djnh nay dê chap hành. 

Ong/Bà VO Thj ,Uyên Ng9c có ten tti Diêu 1 phái nghiêm chinh chap hành quyêt 
djnh xir pht nay. Nêu qua thai hn ma ông/bà VO Thj Uyên Ngçc không tir nguyen 
chap hành së bj cung chê thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ong/ba VO Thj Uyên Ngc bj xr phit có ten ti Diêu 1 phãi np tiên pht ti 
Ngân hang Agribank tinh Däk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Dàk Nông hotc 
Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông trong thai hn 10 ngày kê ti'i ngày nhn duqc 
Quyêt djnh xü phtt. 

b) Ong/bà Vô Thj Uyên Ng9c co quyên khiêu ni hoc khii kin hành chInh dôi 
vOi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp luett. 

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

3. Gui cho Thanh tra S& Y tê dé to chrc thuc hiên./. 

No'i nhin: 
-NhuDiu3; 
- Li.ru: H s. 
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sO Y TE TINH DAK NONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA V1T NAM 

THANH TRA  sO Dc 1p - Ty do - Hnh phIic 

S: 07/QD-XPVPIIC Dàk Nóng, ngày 12 tliáng 4 nthn 2022 

QUYET DINH 
Xu phit vi phim hãnh chInh 

CHANH THANH TRA sO' y TE 

Can cir Diêu 57, Diêu 68, Diêu 70, Diêu 78, Diêu 85 Lut xi:r 1 vi phrn hành 
chfnh (sira dôi, b sung nãrn 2020); 

Can cir Nghj dinh 115/2018/ND-CP ngày 04 tháng 9 näm 2018 cña ChInh phñ 
quy djnh xir pht vi phtm hành chinh trong linE virc an toàn v sinh thirc phârn; 

Can cir Biên ban vi phm hành chInh s 43/BB-VPHC l.p ngày 6/4/2022; 

QUYET DINH: 

Diu 1. Xir phtt vi phtm hành chinh di vi ong/bâ/t chrc có ten sau: 

HQ và ten: Nguyen Thj Phmmg Tháo Gii tinh: Ntr 

Ngày, tháng, näm sinh: 2/9/1980 Quc tich: Viêt Nam 

Nghê nghip: Dugc s 

Noi ó' hiên ti: Thôn 3, Dtk Buk So, huyn Tuy Düc, tinh Däk Nông 

Can cuâc cong dan: 07Z 180007023 Ngày cap: 10/2/2022 

NGi cp: Ciic Cánh sat Quân l hành chInh ye trt tir xä hi 

2. Dã thçrc hin hành vi vi phmhành chInh: Niêm yt khOng dy dü. Tom tht 
mô tã hành vi vi phrn: KhOng niêm yet giá ban lê bang dOng Vit Narn dôi vi thuOc 
Oresola Pluss; Livecool Nam DuGc; Multivitamin. 

3. Quy djnh tii: Di&n d Khoán 1 Diêu 55 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa Chinh phñ ye quy djnh xir pht vi phm hành chInh trong linE virc y tê. 

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

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

6. B: ap ding hInh thirc xir pht, bin pháp khc phic hu qua nhu sau: 

a) Hinh thirc xCr pht chInh: Phtt tin: 2.000.000 dông 

Ci th: Hai triu dng. 

b) HInh thirc x1r pht b sung (nu có): Không 
c) Cac bin pháp khãc phiic hiu qua (nêu có): Không 
thêu 2. Quyêt djnh nay có hiu l?c  thi hânh k ti'r ngãy k 
ljiêu 3. Quyêt djnh nay duçic: 
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1. Giao cho ông/bà Nguyn Thj Phiiong Thão là cá nhân vi phrn cO ten ti Diéu 
1 Quyet djnh nay dê chap hành. 

Ong/Bà Nguyn Thj Phmmg Tháo có ten ti Diêu 1 phái nghiem chinh chap 
hành quyêt djnh x1r pht nay. Nêu qua thai h.n ma ông/bà Nguyen Thj Phiwng Thão 
không tçr nguyen chap hành së bj cng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

a) Ong/bà Nguyen Thi Phuong Thão bj xü pht có ten ti Diêu 1 phái np tiên 
phat tai Ngân hang Agribank tinh Dàk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk Nông 
ho.c Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông trong thai hn 10 ngày kê tü ngày nhn 
duqc Quyet djnh xü pht. 

b) Ong/bà Nguyen Thj Phuong Thào có quyên khiêu ni hoc khi kin hành 
chInh dôi vOi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa phãp lut. 

2. Giri cho Ngân hang Agribank tinh DAk Nông hoc Ngân hang BIDV tinh Däk 
Nông ho.c Ngân hang Viettinbank tinh Däk Nông de thu tiên pht. 

3. Giri cho Thanh tra Si Y tê dé to chirc thuc hién./. 

Noi n/zin: 
-NhuDiu3; 
-Lixu:Hso. 
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