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ỦY BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:  1487/QĐ-XPVPHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                      Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 4 năm 2016 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm 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 14/11/2013 của Chính phủ 

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

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

Sở Y tế Vĩnh Phúc lập ngày 07/4/2016 tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Úc Châu, địa 

chỉ: số 147 đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên; 

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

 Căn cứ văn bản giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số: 7453/UBND-

PC1 ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Xét đề nghị của Sở Y tế Vĩnh Phúc tại Tờ trình số: 50/TTr-SYT ngày 

15/4/2016 “V/v đề nghị xử phạt vi phạm hành chính”;  

Tôi: Vũ Chí Giang; Chức vụ: Phó Chủ tịch; Đơn vị: UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Ông: Phạm Minh Hải; 

Hộ khẩu thường trú: Thôn Tiên- thị trấn Yên Lạc- huyện Yên Lạc- tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Là chủ cơ sở Nha khoa Quốc tế Úc Châu, địa chỉ: số 147 đường Bà Triệu, 

phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên; 

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Sử dụng người hành nghề không 

có chứng chỉ hành nghề; Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có 

giấy phép hoạt động quy định tại Điểm b, Khoản 4; Điểm a, Khoản 6, Điều 29 

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”; 

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

sau: 

  Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, cụ thể: 
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- Phạt tiền: 25.000.000đồng (Hai lăm triệu đồng) về hành vi sử dụng 

người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề quy định tại Điểm b, Khoản 4, 

Điều 29 Nghị định số: 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; 

- Phạt tiền: 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng) về hành vi cung cấp 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động quy định tại 

Điểm a, Khoản 6, Điều 29 Nghị định số: 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ. 

Tổng cộng: 85.000.000đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) 

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

 Điều 3: Quyết định này được: 

 1. Giao cho: Ông Phạm Minh Hải để chấp hành Quyết định xử phạt. 

 Ông Phạm Minh Hải phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt 

này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành. 

 Ông Phạm Minh Hải phải nộp số tiền bị xử phạt tại Điều 1 của Quyết định 

này vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ 

ngày nhận được Quyết định xử phạt. 

 Ông Phạm Minh Hải 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 tỉnh Vĩnh Phúc để thu tiền phạt. 

 3. Gửi cho Sở Tài chính để theo dõi. 

4. Gửi cho Sở Y tế (02 bản) để giao Quyết định và tổ chức thực hiện 

Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CPCT;  

- Sở Tư pháp;                                                                                  (Đã ký) 

- Lưu: VT, PC1.                                                                                                             

     (Th- 14b) 

                                                                                                    

                                                                             Vũ Chí Giang 
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