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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 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP  ngày 20/03/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan 

và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/ 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; 

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 08 giờ 30 phút 

ngày 23/10/2020 đối với Bệnh viện quốc tế Vinh trực thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn 

Mỹ; 

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: 

Tổ chức: Bệnh viện quốc tế Vinh. 

- Lĩnh vực hoạt động: Bệnh viện đa khoa. 

- Địa chỉ hoạt động: số 99, đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú, thành phố 

Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Vinh, mã số doanh nghiệp: 2901131058. Đăng 

ký lần đầu ngày 31/8/2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/10/2019. 

 - Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 169/BYT - GPHĐ do Bộ Y tế 

cấp ngày 17/9/2018.  

- Người đại diện: ông Lương Từ Hải Thanh, người phụ trách chuyên môn kỹ 

thuật của Bệnh viện, 

Quốc tịch: Việt Nam, 

Thẻ căn cước công dân số 038057006324 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp ngày 25/12/2019. 
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 Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo trước 

khi thực hiện quảng cáo theo quy định, 

Quy định tại Khoản 1, Điều 67 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể 

thao, du lịch và quảng cáo và Mục 51, Điều 2 của Nghị định số 28/2017/NĐ-CP  

ngày 20/03/2017 của Chính phủ . 

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

*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: 35.000.000 đồng (Ba mươi năm triệu đồng chẵn). 

- Hình thức phạt bổ sung: Không. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc Bệnh viện quốc tế Vinh phải gỡ bỏ hoặc 

xóa bỏ hành vi vi phạm Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Bệnh viện chỉ 

được Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cơ quan có thẩm quyền 

xác nhận nội dung quảng cáo. 

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được 

Quyết định xử phạt này (Báo cáo khắc phục phải gửi về Thanh tra Bộ Y tế). 

- Tổng số tiền Bệnh viện quốc tế Vinh phải nộp phạt là: 35.000.000 đồng (Ba 

mươi năm triệu 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 Bệnh viện quốc tế Vinh để chấp hành Quyết định xử phạt. 

Bệnh viện quốc tế Vinh phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. 

Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

Bệnh viện quốc tế Vinh 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. 

Bệnh viện quốc tế Vinh 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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