
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYN BAC SN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

SoJZ!I /QD-XPVPHC Bà'c Son, ngày 15 tháng 9 nám 2020 

QUYET DiNH 
Xtr phit vi phim hành chInh trong linh virc y tê 

dôi vó'i Ba Liru Thj Duyên 

Can cir Diu 57, Diu 68, Lut Xi:r 1 vi phm hành chInh ngày 20 tháng 6 
nàm 2012; 

Can cir Nghj djnh so 81/2013/ND-CP ngày 19 tháng 7 näm 2013 cüa 
ChInh phU quy dnh chi tiêt mtt so diêu và bin pháp thi hành Lust  Xir 1 
phm hành chInh; 

Can cü Nghj djnh 97/201 7/ND-CP ngày 18 tháng 8 nàrn 2017 cüa ChInh 
phü Quy djnh sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 8112013/ND-CP 
ngày 19 tháng 7 näm 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin 
pháp thi hành Lust Xü 1 vi phm hành chInh; 

Cn cir Nghj djnh so 176/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 nàm 2013 cüa 
ChInh phü quy djnh ye xü pht vi phm hành chInh trong lTnh virc y tê; 

Can cr Nghj djnh so 49/201 6/ND-CP ngày 27 tháng 5 nàn 2016 cüa 
ChInh phü Sira doi, bô sung mt so diêu cüa Nghj dnh so 109/20131ND-CP 
ngày 24 tháng 9 nàm 2013 quy djnh xir pht vi phrn hành chInh trong 1mb virc 
giá, phi, 1 phi, boa dcm; 

Can cir Biên bàn vi phm hành chInh so 04/BB-VPHC cüa Van phông 
HDND và UBND huyn 1p ngày 10 tháng 9 nãm 2020; Kêt qua xác minh và 
các tài lieu kern theo ho so'; 

Theo de nghj cüa Chánh Van phông FTDND và UIBND huyn tai Th trInh 
so 09/TTr-VP ngày 14/9/2020; 

Tôi: Nguyen NgQc Thiêu, Chü tjch Uy ban nhân dan huyn Bác San, tinh 
Lang San, 

QUYET DNH: 

Diu 1. Xü pht vi pham hành chinh d& vi: 
1. HQ và ten: Liru Thj Duyên; Gii tInh: N. 
Ngày tháng nàm sinh: 19 tháng 11 nàm 1984; Quôc tjch: Vit Nam. 
Giây ChCmg mirth nhân dan so: 081034230; ngày cap: 02/3/2017, Nai 

cap: Cong an tinh Lang San. 
Nghê nghip: Kinh doanh dugc. 
Da diem kinh doanh: Thôn Khau Rang, xã Dông Y, huyn Bac San, tinh 

LngSan. 
H khâu thu?ing trit: Thôn Khau Rang, xã Dông Y, huyn Bäc San, tinh 

L.ngSan. 
Giây chüng nhn [Xi diêu kin kinh doanh drrgc so: 418/DKKDD-LS; Cap 

ngày 03 tháng 5 näm 2018; Noi cap: Sâ Y té tinh Lrng San. 
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2. Dä thirc hin hành vi vi phrn hành chlnh: 
a) D 1n san phâm không phâi là thuôc cüng vâi thuôc. Quy dnh tai: 

dim b, khoàn 1, Diêu 42 Nghj djnh so 176/2013/ND-CP ngày 14 tháng 11 näm 
2013 cüa ChInh phü Quy djnh xCr pht vi phrn hành chInh trong 1mb vçrc y té. 

b) Niêm yet giá không rô rang gay nhâm lan cho khách hang. Quy djnb 
tai: dirn b, khoàn 5, Diu 1 Nghj djnh so 49/2016/ND-CP ngày 27 tháng 5 nàrn 
2016 cüa ChInh phü Sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj dnh so 

109/2013/ND-CP ngày 24 tháng 9 näm 2013 quy djnh xir pht vi jDhrn hành 
chInh trong lTnh virc giá, phi, l phi, hóa don. 

4. Các tInh tiêt tang nng: Không. 
5. Các tInh tiêt giãm nbc: Kbông 
6. Bj áp dicing hInh thrc xir pht, bin pháp khäc phiic hu qua nhu sau: 
a) HInh thirc xi:r pht chinh: 
- Hành vi thir nhât: Dê 1n san phâm không phái là thuôc cüng vii thuôc. 

Phat tiên, müc pht 750.000 dông (Bay tram nám mu'o'i nghln dóngchàn). 
- Hành vi thir hai: Niêm yet giá không rö rang gay nhâm lan cho khách 

hang. Pht tiên, mirc pht 750.000 dông (Bay tram nám mwo'i nghIn dông chän,). 
b) HInh thüc xü phit bô sung: Không. 
c) Các bin pháp khäc phiic h.0 qua: Không. 
Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành kê tr ngày  45  tháng 9 näm 

2020. 
Diu 3. Quyt dnh nay dugc: 
1. Giao cho bà Luu Thj Duyên dê chap hành (Van phông HDND và 

UBND huyn có trách nhim nhn và giao Quyêt djnh nay cho bà Luu Thj 
Duyên). 

Ba Luu Thj Duyên phái nghiêm chinE chap hành Quyêt djnh xir pht nay. 
Nêu qua thai han  quy djnh ma bà Luu Thj Duyên không tir nguyen chap hành 
thI sê bj cuthig chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

So tiên pht và buc np quy djnh tai  Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay, bà Lixu 
Thj Duyên phài np tiên phat tai  Kho  bac  Nhà nrn5'c huyn Bàc Scm, trong thèi 
hn 10 ngày, kê tii ngày nbn duqc Quyêt djnh xü pht. 

Ba Lixu Thj Duyên có quyên khiêu nai  hoc khai kin hành chInh dôi vái 
Quyêt djnh nay theo quy ctjnh cüa pháp lust. 

2. Gi:ri cho Kho bac  Nba nuâc huyn Bäc San dê thu tiên phat. 
3. Gui cho Phông Tài chInE - Kê hoach  dê theo dôi vic n tiên pht; 

Van phông HDND và UBND huyn và Thu tnthng các Co quan, to chiirc có lien 
quan to chi'rc thirc hin./. 

No'i nhân: 
-NhijDiôu3; 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND huyn; 
- Các phông: Tiz Pháp, Tài chInh - Kê hoach huyn; 
- C, PCVP HDND và UBND huyn; 
- Trang thông tin din tCr huyn; 
- UBND xà Dông Y; 
- Lmi: VT, ho so. 
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