
SOYTETtNHDAKNONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

THANH TRA  SO Dc 1p - Ti do - Htnh phüc 

SES: 13/QD-XPVPHC Dãk Nong, ngày 13 tháng 6 nãm 2022 

QUYET DNH 
Xu' phtt vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA SO Y TE 

Can cü Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lust xü 1 vi phm hành 

chInh (süa dôi, bô sung näm 2020); 

Can cr Nghj djnh 11 7/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xü 

pht vi phtm hành chInh trong lTnh virc y t và quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh; 

Can dr Nghj djnh s 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 
süa di, b sung mt sé> diu cüa Nghj djnh s 115/2018/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa 
ChInh phü quy djnh xü phtt vi phtm hành chinh v an toàn thrc phm; 

Can cü Biên bàn vi phm hành chInh s 97/BB-VPHC 1p ngày 7/6/2022; 

QUYET DINH: 

Diu 1. Xü pht vi phm hành chInh di vài ong/bàJt chrc Co ten sau: 

HQ và ten: Dinh Thj Minh GiOi tInh: Nü 

Ngày, tháng, näm sinh: 12/12/1968 Quc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Duçic s5 trung hpc 

Nth a hin tti: Quàng Scm, Dtk Glong, tinh Dk Nong 

CMND: 245224362 Ngày cp: 16/8/2012 

Ncii dip: Cong an tinh Dk Nong 

2. DA th%rc hin hành vi vi phm hành chInh: Không ma s hoc không sü diing 
may tInh dê quãn 1 nhp, xuât, ton trü, theo dOi so lô, hn dung, nguôn gôc cüa thuôc 
và thông tin lien quan khác theo quy djnh cüa pháp 1Uit. Tom tat rnô tà hành vi vi 
phrn: Ti thai diem kiêm tra, chü ccm sa không ma sO nhp, xuât; so v sinh, so ban 
thuôc theo dcm, so ban thuOc không theodcin, so theo dOi nhit d hoc không sü 
diing may tInh dê üng diing phân rnêm thuôc lien thông dê quàn 1 nhp, xuât, ton trü, 
theo dOi so lô, hn dung, nguôn god cüa thuôc và thông tin lien quan khác theo quy 
djnh cüa pháp lutt. 

3. 3. Quy djnh ti: Dim c Khoàn 1 Diêu 59 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 
2 8/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xü pht vi phim hành chInh trong linh v1rc y tê. 

4. Các chi tit tang nng (nu có): Không 
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SOYTETINHDAKNONG 
THANR TRA  sO 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tir do - Hnh phñc 

S: 14/QD-XPVPHC Dák Nông, ngày 13 tháng 6 näm 2022 

QUYET DJNH 
Xii' phit vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA sO Y TE 
Can cü Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Di&u 85 Luat xü 19 vi ph.m hành 

chInh (süa dôi, bô sung näm 2020); 

Can Cu Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xü 

phtt vi phtm hành chInh trong lTnh vrc y t và quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; 

Can cir Nghj djnh s 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 
sira di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 115/2018/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa 

ChInh phü quy djnh xü phtt vi phm hành chInh v an toàn thrc phm; 

Can dr Biên bàn vi phm hành chInh s 94/BB-VPHC 1Qp ngày 7/6/2022; 

QUYET DNH: 

Diu 1. Xü pht vi phtm hành chInh di vâi ong/bàltô chrc có ten sau: 

HQ và ten: Chu Thj TuGi Giäi tInh: Nü 

Ngày, tháng, n.m sinh: 17/7/1994 Qu& tjch: Vit Nam 

Nghê nghip: Duçic s5' di h9c 

Ncii a hin ti: Truang Xuân, Dk Song, tinh Dk Nong 

CMND: 066194018551 Ngày cp: 28/6/2021 

Nñ cp: Cc Cành sat QLHC v TTXH 

2. Dà thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Nguai chju trách nhim chuyên 
mon cüa cci sâ ban lé yang mt trong thii gian hot dng cüa cc sâ duqc, tth trueing 

hçip üy quyên khi yang m.t theo quy djnh cüa pháp 1ut. Tom tat hành vi vi phrn: Ti 
th?yi diem kiêm tra, vào huic 9 gi?i ngày 7/6/2022, bà Chu Thj Tucii là ngu?i chju trách 
nhim chuyên mon cüa Nhà thuôc An Khang, dja chi ThOn Quãng Hqp, xä Quãng 
Sen, tinh Däk Nong, yang mt khi nba thuôc dang hot dng nhung không có üy 
quyên khi yang mt theo quy dnh cüa phãp 1uQt. 

3. Quy djnh ti: Dim a Khoàn 1 Diêu 52 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 

28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xu pht vi phirn hành chInh trong lTnh c y tê. 

4. Các chi tit tang n.ng (nu có): Không 
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SOYTETIN}IDAKNONG CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

THANH TRA  sO Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

S6: 15/QD-XPVPHC Dák Nong, ngày 13 tháng 6 nàm 2022 

QUYET DNH 
Xii phit vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA SO Y TE 

Can ci'r Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lust xu 1 vi phm hành 
chInh (süa dôi, bô sung näm 2020); 

Can cir Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 2 8/9/2020 cüa Chinh phü quy djnh xü 

pht vi phtm hành chInh trong 1mb virc y th và quy djnh cüa pháp luat hin hành; 

CAn cir Nghj djnh s 124/20211ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 
süa di, b sung mt s diêu cüa Nghj djnh s 115/2018/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa 
ChInh phü quy djnh xü phtt vi phm hành chInh v an toàn thirc phm; 

CAn cü Biên bàn vi phm hành chInh s 11 7/BB-VPHC 1p ngày 9/6/2022; 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Xü pht vi phm hành ehInh di vth ong/bà/tô chüc có ten sau: 

Ho và ten: Chu Thj Thom Giâi tInh: Nit 

Ngày, tháng, nAm sinh: 26/9/1991 Quc tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Dirge s5 
Ni hin ti: Nam Tan, xã Nâm NDir, Krông N, tinh Dk Nông 

CAn crncc cong dan: 245086362 Ngày cap: 26/11/2015 

NGi cp: Cong an tinh Dk Nông 

2. Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Niêm yt giá ban lé b&ng dng Vit 
Nam không day dü. Tom tAt mô tà hành vi vi phm: Không niêm yet giá ban lé bang 
dông Vit Nam dôi vth thuôc Siro-ho cam Ich nhi, Bô phê Nam H, Thuôc uông tiêu 
dOe Nam H, Elemon-C không niêm yet giá bàn lé bang dông Vit Nam. 

3. Quy djnh ti: Dim d Khoàn 1 Diêu 55 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 eüa ChInh phü ye quy djnh xü pht vi phm hành chInh trong lTnh c y tê. 

4. Các chi ti& tang nng (nu eó): Không 

5. Các tInh ti& giàm nhç (nu có): Không 

6. Bj áp ding hInh thüc xü pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 
a) HInh thüc xü phtt chInh: Phit tin: 2.000.000 dng 
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sO Y TE TtNH DAK NONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

THANH TRA  sO Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

S: 16/QD-XPVPHC Dák Nong, ngày 20 tháng 6 nám 2022 

QUYET D!NH 
Xtr pht vi phim hành chInh 

CHALNH THANH TRA S€5 Y TE 

Can cü Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut xü 1 vi phm hành 
chInh (süa dôi, bô sung näm 2020); 

Can cur Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xü 
pht vi phm hành chInh trong linh virc y th và quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; 

Can cü Nghj djnh s 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v ye 
süa di, bô sung mt so diu cüa Nghj djnh so 115/2018/ND-CP ngày 04/9/20 18 cüa 
ChInh phü quy djnh xü phut vi phm hành chInh v an toàn thirc phm; 

Can cü Biên ban vi phm barth chInh s 136/BB-VPHC 1p ngày 16/6/2022; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Xü pht vi phm hành chInh di vâi ông/bãIt churc có ten sau: 
Hç và ten: Trân Thj Cm Giang Giâi tInh: NI 

Ngày, tháng, näm sinh: 05/7/1985 Quôc tjch: Vit Nam 
Ngh nghip: Ducic s5 
Noi a hin ti: Ea Tling, Cu JUt, tinh Dk Nông 
Can cuâc cong dan: 240 859 657 Ngãy cap: 14/7/2009 
Ncyi cAp: Cong an tinh DAk LAk 
2. Dâ thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Niêm y& giá ban lé bang dng Vit 

Nam không dAy dU. TOm tat mô tã hành vi vi phrn: Không niêm yet giá ban lé bang 
dng Vit Nam dôi vói thuôc Ich phê Khang Vung, Eugica Siro, Xjt hçng Thai 
Duang, Thuôc ho ngixai lan oc không niêm yet giá ban lé bang dOng Vit Nam. 

3. Quy djnh tai:  Dim d Khoãn 1 Diu 55 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cUa ChInh phU ye quy djnh xU pht vi phm hành chInh trong lTnh vvc y tê. 

4. Các chi tit tang nng (nu có): Không 
5. Các tInh tit giãm nhç (nu cO): Nguthi vi phm hành chInh thành that hii 1i, 

tIch circ giUp d c.i quan chUc näng phát hin vi phm hành chInh, xU 1 vi phm 
hành chInh. 
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SOYTETINHDAKNONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

THANH TRA S Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

S: 1 7/QD-XPVPHC Dák Nông, ngày 20 tháng 6 nám 2022 

QUYET DNH 
Xtr phit vi phm hành chInh 

CHANH THANH TRA sO Y TE 
Can cü Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut xü l vi phm hành 

chInh (süa dôi, bô sung nàm 2020); 

Can cü Nghj djnh 1 17/20201ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phU quy djnh xi:r 
pht vi phm hành chInh trong lTnh virc y t và quy djnh cüa pháp lut hin hành; 

Can ci.'r Nghj djnh s 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 

süa dôi, b sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 115/2018/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa 

ChInh phü quy djnh xi1 pht vi phm hành chInh v an toàn thirc phm; 

Can dr Biên bàn vi phm hành chInh s 129/BB-VPHC 1p ngày 16/6/2022; 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Xir pht vi phm hành chInh di vói ông/bà/tô chirc có ten sau: 

HQ và ten: D.ng. Thj Ngpc Anh Giâi tInh: NU 

Ngày, tháng, n.m sinh: 5/1/1995 Qu& tjch: Vit Nam 

Ngh nghip: Duçic s5' dui hçc 
Noi a hin ti: Thj trân Ea Tling,tinh Dk Nông 

CMNID: 245 251 504 Ngày cAp: 7/7/2011 

Ncii cap: Cong an tinh DAk Nông 

2. DA thirc hin hành vi vi phim hành chInh: Nguñ chju trách nhim chuyên 
mon cüa cci so ban lé yang mitt trong thOi gian hott dng cüa cci sO duçic, trir truOng 
hçip üy quyên khi yang mt theo quy djnh cüa pháp 1ut. Tom tat hành vi vi ph.m: Ti 
thOi diem kim tra, vào lüc 10 giO 30 phüt ngày 16/6/2022, bà Dng Thj Ngçc Anh là 
nguOi chju trách nhim chuyén mon cüa Nhà thuôc Long Châu 319, Thj trân EaTling, 
huyn Cu Jut yang mt khi nhà thuôc dang hot dng nhung không có üy quyên khi 
yang mt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Quy djnh ti: Dirn a Khoãn 1 Diêu 52 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xir pht vi phtm hành chInh trong lTnh vrc y t. 

4. Các chi tit tang nng (nu có): KhOng 
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SOYTETfNHDAKNONG CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
THANH TRA  SO Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& 1 8/QD-XPVPHC Dák Nông, ngày 20 tháng 6 nám 2022 

QUYET DJNH 
Xii phit vi phtm hành chInh 

CHANH THANH TRA SO Y TE 
Can cir Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lust xfr 1 vi phm hành 

chInh (sira dôi, bô sung näm 2020); 

Can cü Nghj djnh 11 7/2O2OiND-CP ngày 28/9/2020 cüa Chinh phü quy djnh xü 
pht vi phim hành chinh trong linh virc y t và quy djnh cüa pháp 1ut hin hanh; 

Can cü Nghj djnh s 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 
süa d&, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 1 15/2018/ND-CP ngày 04/9/20 18 cüa 
ChInh phü quy djnh xü phit vi phtm hãnh chInh v an toàn thirc phAm; 

Can cr Biên bàn vi phm hành chInh s 129/BB-VPHC 1p ngày 16/6/2022; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Xt:r phtt vi phm hành chInh di vâi ông/bà1t chirc có ten sau: 
Hç và ten: Dtng Thj Ngçc Anh Giâi tInh: NU 
Ngày, thang, näm sinh: 5/111995 Quc tjch: Vit Nam 
Ngh nghip: Dtrçc s5' di hçc 
Ncyi a hin ti: Thj trn Ea lung, titih 'D.kNông 
CMND: 245 251 504 Ngày cp: 7/7/2011 
Ni cap: Cong an tinh Dk Nông 
2. Dã thirc hin hành vi vi phm hành chInh: Niêm yt giá bàn lê bang dng Vit 

Nam không day dü. TOrn tat mô tã hành vi vi phrn: Không niêm yet giá bàn lé bang 
dông Vit Narn cüa thuôc Osla, Eyelight Vita, Bão Thanh, Benita. 

3. Quy djnh tti: Dirn d Khoàn 1 Diu 55 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xü phtt vi phm hành chInh trong 11th vIc y tê. 

4. Các chi tit tang nng (nu có): Không 
5. Các tlnh tit giàm nhç (nu có): Không 
6. Bj áp diing hInh thirc x1r pht, bin pháp khc phiic hu qua nhu sau: 
a) HInh thi'rc xü phtt chInh: Pht tin: 2.000.000 dng 
Ciii th& Hai triu dng. 
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SO Y TE TINH DAK NONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THANH TRA  sO Dôc lap - Tir do - Hinh phñc 

S& I 9/QD-XPVPHC Dák Nóng, ngày 20 tháng 6 näm 2022 

QUYET DJNH 
Xtr pht vi phm hành chInh 

CHANH THANH TRA sO Y TE 
Can ci'r Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut xü 1 vi phtm hành 

chInh (si'ra dôi, bô sung näm 2020); 

Can cü Nghj djnh 11 7/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xü 
phtt vi phim hành chInh trong lTnh virc y t và quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; 

Can cCr Nghj djnh s 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 
süa di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s6 1 15/2018/ND-CP ngày 04/9/20 18 cüa 
ChInh phü quy djnh xtr pht vi phtm hành chInh v an toàn thirc phm; 

Can ct Biên bàn vi phm hành chInh si 123/BB-VPHC Ip ngày 16/6/2022; 

QUYET DINH: 

Diéu 1. Xü pht vi phtm hành chInh dM vOi ông/bàIt chic có ten sau: 
Hç và ten: Lê DInh Hung Giii tInh: Nam 
Ngày, tháng, näm sinh: 20/4/1967 Qu& tjch: Vit Nam 
Ngh nghip: Bác s5' 

Nai a hin tti: 11 Trn Hung Do, Ealling, tinh Dk Nông 
CMND: 241455407 Ngày cAp: 6/10/2010 
Nai cAp: Cong an tinh DAk LAk 
2. Dà th%rc hin hành vi vi phm hành chInh: Không niêm yt dAy dü giá djch vii 

khám bnh, chüa bnh. Tom tat mô tá hành vi vi phm: Ca sa không niêm yet giá 
djch viii siêu am, xét nghim. 

3. 3. Quy djnh tii: Dim b Khoàn 1 Diu 39 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xir phtt vi phm hành chInh trong linh vrc y té. 

4. Các chi tit tAng nng (nu có): Không 
5. Các tInh tit giám nhç (nu có): Không 
6. Bj áp diing hInh thirc xü phtt, bin pháp khAc phic hu qua nhu sau: 
a) HInh thüc xü pht chInh: Pht tin: 2.000.000 dng 
Cii th& Hai triu &ng. 
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SOYTETINHDAKNONG CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
THANH TRA  sO Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 20/QD-XPVPHC Dák Nóng, ngày 20 tháng 6 nám 2022 

QUYET D!NH 
Xfr phit vi phim hành chInh 

CHANH THANH TRA sO Y TE 

Can ciir Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Lut xü 1 vi phm hành 
chInh (süa doi, bô sung näm 2020); 

Can cü Nghj djnh 11 7/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xü 
pht vi phtm hành chInh trong linh virc y t và quy djnh cüa pháp 1ut hin hành; 

Can cü Nghj djnh s 124/2021/ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 
süa di, b sung mt s diu cüa Nghj djnh s 115/201 8/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa 
Chmnh phü quy djnh xü phtt vi phim hành chInh v an toàn thirc phtm; 

Can cü Biên bàn vi phm hành chInh s 13 1/BB-VPHC 1p ngày 16/6/2022; 

QUYET DNH: 

Diu 1. Xü pht vi phtm hành chInh di vâi ông/bà/t chüc có ten sau: 
H9 và ten: D Cong Tam Giâi tInh: Nam 
Ngày, tháng, nàm sinh: 08/4/1978 Quc tjch: Vit Nam 
Ngh nghip: Bác s 
Ncñ a hin ti: Thj tr.n Ea Tling, tinh flak Nông 
CMND: 113016578 Ngày cAp: 21/9/2011 
Non cAp: Cong an tinh Hôa BInh 
2. Dã thirc hin hành vi vi phm hãnh chInh: Nguai hành ngh chju trách nhim 

chuyên mon k thutt cüa con sa khám bnh, chüa bnh không cO mt tii con sO' khám 
bnh, chüa bnh trong thO'i gian con sO' däng k hoat dng ma không üy quyén cho 
nguO'i khác theo quy djnh cüa pháp lust. Tom tat mô tã hành vi vi phtm: ThO'i diem 
Doàn kiêm tra con sO', vào lüc 10 giO' 15 phi1t, ngày 16/6/20222, ông D Cong Tam là 
bác s chju trách nhim chuyên mon k thut ti PhOng khám chuyên khoa Rang Ham 
Met: Sài GOn No 1, dja chi 276 Nguyn Tat Thành, Thj trân Ea Tling, huyn Cu Jut, 
tinh DAk Nông, không có mtt tti con sO' khám bnh, chüa bnh trong thO'i gian con sO' 
dang k hott dng ma không üy quyên cho nguO'i khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Quy djnh tui: Dirn 1 Khoãn 5 Diu 38 Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djnh xü pht vi phm hành chInh trong li'nh vrc y tê. 
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SOYTETfNHDAKNONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH TRA  S Dôc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: 2 1/QD-XPVPHC Dák Nóng, ngày 20 tháng 6 nàm 2022 

QUYET DNH 
Xir phit vi phm hành chInh 

CHANH THANH TRA S Y TE 

Can ci'r Diu 57, Diu 68, Diu 70, Diu 78, Diu 85 Li4t xü 1 vi phm hành 
chInh (süa dôi, bô sung nãm 2020); 

Can cir Nghj djnh 117/2020/ND-CP ngày 2 8/9/2020 cüa ChInh phü quy djnh xü 
pht vi phim hành chInh trong linh virc y t và quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh; 

Can ci.'r Nghj djnh s 124/2021 /ND-CP ngày 28/12/2021 cüa ChInh phü v v 
süa di, b sung mct s diu cüa Nghj djnh s 115/201 8/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa 
ChInh phü quy djnh xü phtt vi phtm hành chInh v an toàn thixc phm; 

Can ci'r Biên bàn vi phm hành chInh s 131/BB-VPHC 1p ngày 16/6/2022; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Xü phit vi phtm hành chInh di vâi ông/bàJt chrc cO ten sau: 
H và ten: Nguyn S Thüy Giói tInh: Nam 
Ngày, tháng, näm sinh: 29/9/1989 Quc tjch: Vit Nam 
Ngh nghip: Y s5 
Ncii a hin ti: Thj trn Ea lung, tinh Dk Nông 
Can cizâc cong dan: 040089043981 Ngày cp: 27/12/2021 
Ni cp: Cc Cãnh sat QLHC và TTXH 
2. Dà thirc hin hành vi vi phtm hành chInh: Khám bnh, chüa bnh khi chua 

duçc cap chirng chi hành nghê khám bnh, chüa bnh. TOm tat mô tã hành vi vi 
phtm: Thyi diem Doàn kiém tra cor sâ, vào tue 10 giâ 15 phüt, ngày 16/6/20222, ông 
Nguyen S Thüy là y s, dang th%rc hin khám và diêu trj nha khoa cho bnh than ti 
Phông khám chuyên khoa Rang Ham Mt: Sài GOn No 1, dja chi 276 Nguyn Tat 
Thành, Thj trân Ea Tling, huyn Cu Jut, tinh Däk Nông, khi chua duçc cap chimg chi 
hãnh nghê khám bnh, chüa bnh ye nha khoa. 

3. Quy djnh tti: Dirn a Khoán 7 Diu 38 Nghj djnh 1 17/2020/ND-CP ngày 
28/9/2020 cüa ChInh phü ye quy djth x1r pht vi phm hành chInh trong 11th vrc y tê. 

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