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Số, ngày 

ra Quyết 

định 

XPVPHC

Tên đơn vị, cơ 

sở
Địa chỉ Hành vi vi phạm Phạt tiền

Hình phạt 

bổ sung

Biện pháp

khắc phục hậu 

quả

1

360/QĐ-

XPVPHC 

ngày 

20/10/202

2

Công ty Cổ 

phần 

Pharmatopes 

Việt Nam 

tầng 3 toà H2, toà nhà 

Hoà Bình Green City, 

số 505 Minh Khai, 

phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Chưa mở sổ hoặc không sử 

dụng máy tính để quản lý nhập, 

xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn 

dùng, nguồn gốc của thuốc; 

Niêm yết giá bán lẻ không đầy 

đủ tại nơi nơi bán thuốc; 

60,000,000 Không Không

2

361/QĐ-

XPVPHC 

ngày 

20/10/202

2

Nguyễn Thị 

Nhung - Nhà 

thuốc Châu 

Long

50 B phố Châu Long, 

phường Trúc Bạch, 

quận Ba Đình, Hà Nội

Mua, bán lẻ thuốc không có 

giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược

25,000,000 Không Không

3

362/QĐ-

XPVPHC

ngày 

20/10/202

2

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm tốt 3 

miền 

Số 395 Nguyễn 

Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội

Không lưu giữ tài liệu có liên 

quan đến lô thuốc trong thời 

gian phải lưu giữ theo quy định 

của pháp luật

15,000,000 Không Không 

Tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)



4

363/QĐ-

XPVPHC 

ngày 

20/10/202

2

Nguyễn Thị 

Thoa - Nhà 

thuốc Thành 

Công

Phòng 101 E5 tập thể 

Thành Công, phường 

Thành Công, quận Ba 

Đình, Hà Nội

Bán thuốc kê đơn khi không có 

đơn thuốc; Chưa mở sổ hoặc 

không sử dụng máy tính để quản 

lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi 

số lô, hạn dùng, nguồn gốc của 

thuốc; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của cơ sở bán lẻ;  

thuốc vắng mặt trong thời gian 

hoạt động của cơ sở

21,000,000 Không Không

5

364/QĐ-

XPVPHC 

ngày 

20/10/202

2

Công ty Cổ 

phần Thương 

mại 

Vestapharm

31 ngõ 93 Hoàng Văn 

Thái, phường Khương 

Trung, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội

 Quảng cáo các sản phẩm, hàng 

hóa (thuốc chữa bệnh) mà 

không được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xác nhận nội 

dung trước khi thực hiện quảng 

cáo theo quy định

45,000,000 Không Không

   166,000,000 Tổng


