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             Lạng Sơn, ngày         tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

 

Căn cứ Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật xử lý vi 

phạm hành chính năm 2020 và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi 

phạm hành chính; 

Sở Y tế Lạng Sơn thông báo công bố công khai về việc xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế đối với cá nhân vi phạm như sau: 

Tên của cá nhân vi phạm:  

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ ĐÀO               Giới tính: Nữ. 

Ngày, tháng, năm sinh: ngày 15/5/1989;          Quốc tịch: Việt Nam. 

 Nghề nghiệp: Chủ cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập.  

 Nơi ở hiện tại: Thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 Số Căn cước công dân: 024189002598; ngày cấp: 03/4/2021; nơi cấp: 

Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

 2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: 

 - Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

 - Mua, bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược. 

 3. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu 

đồng). 

          4. Thời gian thực hiện Quyết định 

Thực hiện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính có hiệu lực; đăng công khai ít nhất 01 lần, thời gian đăng tải ít nhất 

là 30 ngày. 

Đính kèm toàn văn Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 11/QĐ-

XPVPHC, ngày 25/4/2022 của Chánh Thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn. 

 
Nơi nhận:                                                                  
- Văn phòng SYT (/t/h);  

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TT (LBT). 

 

GIÁM ĐỐC 

  

 

Nguyễn Thế Toàn 
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