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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CẨM THỦY 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số            /QĐ-XPVPHC             Cẩm thủy, ngày       tháng 6  năm 2020 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế 

 

Căn cứ điều 57, điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ- CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, quy 

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

Căn cứ Quyết định số 1632/2013/QĐ-GQXP, ngày 13/8/2018 của Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Thủy về giao quyền Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01/BB-VPHC do Đoàn kiểm tra 

hành nghề Y Dược tư nhân năm 2020 lập hồi 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 6 năm 

2020 tại Phòng khám nha khoa Đức Chính, địa chỉ thôn Đại Đồng, Thị Trấn Phong 

Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.  

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

Xét tờ trình số 01/TTr-ĐKT ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Đoàn kiểm tra 

hành nghề Y Dược tư nhân năm 2020. 

Tôi: Trần Đức Hùng - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy. 

Đơn vị công tác: Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thủy. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Ông (Bà): Nguyễn Hữu Thắng Năm sinh: 1981 Quốc tịch: Việt Nam. 

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: Bác sỹ nha khoa. 

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa.     

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/số:  CMND số 125409809. 

Cấp ngày: 30/05/2015.        Nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh. 

 Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:   

- Vi phạm Điểm d, Khoản 2, Điều 29, NĐ 176/2013/NĐ-CP, ngày 

14/11/2013: không đảm bảo điều kiện về nhân lực hoặc cơ sở vật chất hoặc trang 

thiết bị trong quá đình hoạt động; 

*Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. 

- Cụ thể: 

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-hanh-chinh/xu-phat-hanh-chinh-voi-hanh-vi-gay-tieng-on-.aspx
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Xử phạt đối với hành vi vi phạm tại điểm d, khoản 2 , điều 29 Nghị định 

176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 với mức phạt tiền là: 5000.000 đồng. 

Cơ sở bị phạt tổng số tiền: 5.000.000 đồng ( Năm triệu đồng chẳn). 

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

Điều 3. Quyết định này được: 

  1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức Nguyễn Hữu Thắng  để chấp hành Quyết 

định xử phạt. 

           Ông Nguyễn Hữu Thắng  phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. 

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

          Qúa thời hạn trên, nếu ông Nguyễn Hữu Thắng cố tình không chấp hành 

Quyết định xừ phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. 

           Yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thắng  phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng Nông 

nghiệp huyện Cẩm Thủy trong thời hạn 10 ngày kể  từ ngày nhận được Quyết định 

xừ phạt. 

           Ông Nguyễn Hữu Thắng  có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối 

với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

           2. Gửi cho Ngân hàng Nông nghiệp huyện Cẩm Thủy để thu tiền phạt.  

            Quyết định này gồm 02 trang./. 

  

Nơi nhận 

- Như điều 3 QĐ;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (BC); 

- Phòng Y tế; 

- Đăng Website huyện;   

- Lưu: VT, hồ sơ XPVPHC.                                                                          

PHÓ CHỦ TỊCH                                                                        

 

 

 

 

 

                      Trần Đức Hùng 

 


		hungtd_gd.camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2020-06-17T15:56:52+0700


		camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2020-06-17T16:02:22+0700


		2020-06-17T16:02:36+0700


		2020-06-17T16:02:49+0700




