
1 

 

BỘ Y TẾ 

THANH TRA BỘ 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-XPVPHC                     Hà Nội, ngày          tháng        năm    

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính 

   
 

Căn cứ Điều 57, Điều 68 của Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do Đoàn thanh tra theo Quyết định số 

153/QĐ –TTrB ngày 05/10/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế lập hồi 09 giờ 00 

phút ngày 23/10/2020 đối với Phòng khám bệnh Răng Hàm Mặt tư nhân Quỳnh; 

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ; 

Tôi: Đỗ Văn Hòa, 

Chức vụ: Trưởng Đoàn thanh tra theo Quyết định số 153/QĐ–TTrB 

ngày 05/10/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Y tế, 

Đơn vị: Thanh tra Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với: 

Cá nhân: Phòng khám bệnh Răng Hàm Mặt tư nhân Quỳnh. 

- Lĩnh vực hoạt động: Phòng khám chuyên khoa. 

- Địa chỉ hoạt động: số 15 - Khu Biệt thự liền kề D3 – đường Lê Nin, xã 

Nghi Phú, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 2727A8015429 do UBND 

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cấp ngày 07/11/2014. 

 - Giấy phép hoạt động số 0166/NA-GPHN do Sở Y tế tỉnh Nghệ An cấp ngày 

14/04/2020.  

- Người đại diện: ông Vũ Ngọc Quỳnh, người phụ trách chuyên môn kỹ thuật 

của Phòng khám, 

Quốc tịch: Việt Nam, 

Chứng minh nhân dân số 182176880 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 

25/11/2013. 

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:  
1. 02 Nhân viên y tế không đeo biển tên. 

Vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 28 của Nghị định số 

176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế. 

- Các tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ: Không. 

*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 
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- Hình thức xử phạt hành chính: 

Phạt tiền, mức phạt: 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng chẵn). 

- Hình thức phạt bổ sung: Không. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 

2. Không lập hồ sơ, bệnh án. 

Vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 30 của Nghị định số 

176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. 

*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

- Hình thức xử phạt hành chính: 

Phạt tiền, mức phạt: 350.000 đồng (Ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 

- Hình thức phạt bổ sung: Không. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Không. 

3. Tổng số tiền Phòng khám bệnh Răng Hàm Mặt tư nhân Quỳnh phải nộp 

phạt là: 1.050.000 đồng (Một triệu không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Quyết định này được: 

1. Giao cho Phòng khám bệnh Răng Hàm Mặt tư nhân Quỳnh để chấp hành 

Quyết định xử phạt. 

Phòng khám bệnh Răng Hàm Mặt tư nhân Quỳnh phải nghiêm chỉnh chấp 

hành Quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

Phòng khám bệnh Răng Hàm Mặt tư nhân Quỳnh phải nộp tiền phạt vào tài 

khoản thu ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần như sau: Số tài khoản 7111 thu “NSNN” tại các ngân hàng 

Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đống Đa, Ngân hàng BIDV – Sở Giao dịch trong 

thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

Phòng khám bệnh Răng Hàm Mặt tư nhân Quỳnh có quyền khiếu nại hoặc 

khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt. 

3. Gửi cho Phòng Tổng hợp và Giám sát, xử lý sau thanh tra, Thanh tra Bộ Y 

tế để tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH 
- Như Điều 3; 

- Đ/c Quyền Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Đ/c TT Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Đ/c ChánhThanh tra Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh Nghệ An (để biết và phối hợp); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng tin); 

- Lưu: TTrB, Hồ sơ Đoàn thanh tra. 
                                                                                   

                                                                                 Đỗ Văn Hòa 
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