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Số: 36/KH-UBND Hòa An, ngày 09 tháng 3 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược 

trên địa bàn huyện Hòa An năm 2021 
 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính 

Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số qui định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Hòa An; 

Căn cứ Kế hoạch số 725/KH-SYT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế 

Cao Bằng về việc kiểm tra cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh 

doanh dược trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021.  

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện Hòa An năm 

2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về việc chấp hành quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện nghiêm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các quy 

định của Bộ Y tế để đưa công tác hành nghề y, dược tư nhân ngày càng chặt chẽ và 

hiệu quả, phát hiện và kịp thời xử lý hành vi vi phạm của các cơ sở. 

- Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động tại các cơ sở hành nghề y, dược tư 

nhân trên địa bàn quản lý. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện 

nghiêm túc các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các văn 

bản hướng dẫn thi hành. 

- Kiểm tra, đánh việc việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược 

trên địa bàn huyện trong điều kiện bình thường mới. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện công tác kiểm tra đúng quy định hiện hành. 

- Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Y tế; đại diện khoa Dược - Trang 

thiết bị và vật tư y tế, Trung tâm Y tế huyện; cán bộ Công an huyện; Kiểm soát 

viên Đội Quản lý thị trường số 1 (Ủy ban nhân dân huyện sẽ có Quyết định thành 

lập đoàn trước mỗi đợt kiểm tra). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Quý II và Quý IV năm 2021. 

2. Địa điểm: Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện. 

Lịch kiểm tra cụ thể triển khai thông báo tới các thành viên đoàn kiểm tra và 

có thông báo trước cơ sở được kiểm tra (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất). 

IV. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan. 

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định theo quy định của Bộ Y tế; các điều 

kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn gốc xuất xứ của thuốc, hóa 

chất, sinh phẩm và vật tư y tế, xử lý chất thải y tế, phạm vi chuyên môn hành nghề; 

chấp hành các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong khám bệnh chữa 

bệnh; chế độ thống kê báo cáo, hệ thống sổ sách theo dõi ghi chép của cơ sở. 

- Kiểm tra hạn sử dụng thuốc; bao bì nhãn mác; niêm yết giá thuốc, giá dịch 

vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở. 

- Kiểm tra các hoạt động công tác y tế dự phòng và kiểm soát bệnh tật, đặc 

biệt là các dịch bệnh nguy hiểm, diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao 

trong cộng đồng: COVID-19, sốt xuất huyết, bạch hầu... 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng hợp danh sách trình lãnh 

đạo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra; 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể các đợt 

kiểm tra. 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với cơ sở 

hành nghề y, dược tư nhân. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ các cơ sở hành nghề y, dược tư 

nhân dự kiến đến kiểm tra. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả sau kiểm tra. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu, bố trí phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra; 

- Cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra. 

3. Công an huyện; Đội Quản lý thị trường số 1 

- Xử lý những hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp 

luật (nếu có). 

- Cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công 

lập, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Đội Quản lý thị trường số 1; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đàm Thế Trang 
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