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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /TB-SYT 

 

     Nam Định, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA  

Các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đợt I năm 2021 

 

Ngày 09/02/2021, Sở Y tế Nam Định ban hành Kết luận thanh tra số 

216/KL-SYT về việc thanh tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đợt I năm 

2021. 

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy 

định về công khai kết luận thanh tra; Điều 46 Nghị đinh số 86/2011/NĐ-CP 

ngày 22/9/2011 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Thanh tra. 

Sở Y tế Nam Định thông báo Kết luận thanh tra như sau: 

 I. Nội dung thanh tra 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về  hành nghề khám 

chữa bệnh tư nhân; kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, 

trang thiết bị y tế và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 của các cơ 

sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định 

II. Đối tượng thanh tra 

1. Các cơ sở khám chữa bêṇh tư nhân 

Đoàn thanh tra  đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch tổng số 14 cơ sở hành 

nghề y tư nhân (trong đó tại huyện Giao Thủy: 05 cơ sở, huyện Xuân Trường: 

04 cơ sở, huyêṇ Hải Hậu: 02 cơ sở; Thành phố Nam Định: 03 cơ sở) và thanh tra 

đột xuất 02 cơ sở (tại huyện Xuân Trường, thành phố Nam Định), có biển hiệu 

và quảng cáo cơ sở khám chữa bệnh răng hàm mặt. 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức hoạt động theo hình thức phòng 

khám đa khoa, chuyên khoa, cụ thể: 04 phòng khám đa khoa, 07 phòng khám 

chuyên khoa (02 phòng khám chuyên khoa sản, 04 phòng khám chuyên khoa 

răng hàm mặt, 01 phòng xét nghiệm) và 03 cơ sở dịch vụ y tế. 

2. Các cơ sở kinh doanh dươc̣ tư nhân 

Đoàn thanh tra, thông báo thanh tra tổng số 20 cơ sở hành nghề dược tư 

nhân, trong đó tại huyện Giao Thủy: 05 cơ sở, huyện Xuân Trường: 02 cơ sở, 

huyêṇ Hải Hậu: 05 cơ sở; Thành phố Nam Định: 08 cơ sở. 

Các cơ sở dược tổ chức hoạt động: 08 nhà thuốc và 12 quầy thuốc.   
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III. Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra 

1. Các cơ sở khám bêṇh, chữa bêṇh 

a. Những mặt đã làm được 

- Các cơ sở được thanh tra có đủ thủ tục pháp lý theo quy định; hoạt động 

đúng phạm vi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động 

chuyên môn các phòng khám, cơ sở đã đăng ký;  

- Việc thực hiện các quy chế chuyên môn: Bố trí tủ thuốc cấp cứu và danh 

mục thuốc cấp cứu; hộp thuốc chống sốc, có đủ cơ số thuốc theo quy định, 

không có thuốc hết hạn. Niêm yết công khai bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh. 

- Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19: bố trí nước sát khuẩn 

tay, khẩu trang; khu vực đo nhiệt độ, khám sàng lọc bệnh nhân; một số cơ sở đã 

trang bị tờ khai y tế, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch hoặc bố trí loa phát 

thanh tuyên truyền về phòng chống Covid-19; các Phòng khám Đa khoa đã bố 

trí khu vực riêng để khám và cách ly các trường hợp ho, sốt chưa rõ nguyên 

nhân. 

b. Những điểm còn tồn tại: 

- 02 cơ sở có biển hiệu quảng cáo khám chữa bệnh răng hàm mặt, chưa có 

các giấy tờ pháp lý, có một số trang thiết bị khám bệnh, chữa bệnh, chưa thực 

hiện các dịch vụ khám chữa bệnh. 

- Bố trí khu vực khám bệnh chưa hơp̣ lý, chưa khoa hoc̣ (Phòng khám Trúc 

Diễm, Cơ sở dịch vụ y tế Vũ Thị Hà). 

- Thùng đựng rác, chưa bố trí theo màu túi để phân loại, chưa có nắp đậy 

(Phòng khám Trúc Diễm, Cơ sở dịch vụ y tế Vũ Thị Hà). 

- Biển hiệu không đủ thông tin theo quy định (Phòng khám Trúc Diễm). 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn đã chỉ ra những thiếu sót tồn tại, các cơ sở 

đã khẩn trương khắc phục, báo cáo bằng văn bản và hình ảnh gửi Đoàn. 

2. Các cơ sở kinh doanh dược 

a. Mặt tích cực đạt được  

- Cơ sở pháp lý: Các cơ sở được thanh tra có đầy đủ cơ sở pháp lý trong 

hoạt động kinh doanh thuốc thành phẩm chữa bệnh cho người bao gồm: Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPP. 

- Nhân sự: Cơ sở được thanh tra có đủ nhân sự có trình độ chuyên môn phù 

hợp với quy mô tổ chức của cơ sở. Người phụ trách chuyên môn có mặt tại thời 

điểm thanh tra. Người tham gia bán thuốc có hồ sơ nhân sự lưu tại cơ sở, mặc áo 

chuyên môn, đeo biển tên. 
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- Cơ sở vật chất, trang thiết bị:  

- Có diện tích đảm bảo theo quy định, phân khu và niêm yết các khu vực. 

- Trang bị đủ tủ quầy, giá kệ, điều hòa nhiệt độ, dụng cụ theo dõi nhiệt độ 

độ ẩm, thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

- Thực hiện quy chế chuyên môn, quy định về kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, 

TPCN, trang thiết bị y tế: 

- Sắp xếp thuốc theo đúng khu vực, nhóm thuốc đã được niêm yết. 

- Niêm yết công khai giá bán thuốc trên các sản phẩm, bán đúng giá niêm yết. 

- Điều kiện bảo quản các sản phẩm theo quy định. 

- Chất lượng thuốc, không có thuốc hết hạn sử dụng, không có thuốc cấm 

lưu hành. 

- Có các loại sổ sách và tập quy trình thao tác chuẩn tại cơ sở, thực hiện ghi 

chép sổ sách theo dõi xuất nhập thuốc, ký hợp đồng với đơn vị cung ứng phần 

mềm và kết nối tài khoản liên thông Dược quốc gia. 

- Thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19: 

- Thực hiện tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19: Treo tranh ảnh 

tuyên truyền về Covid, trang bị khẩu trang, sản phẩm sát khuẩn tay nhanh; một 

số cơ sở đã bố trí vách ngăn hạn chế tiếp xúc. 

- Kinh doanh các sản phẩm khẩu trang, sát khuẩn tay có nguồn gốc xuất xứ 

rõ ràng, có hóa đơn mua và thực hiện niêm yết giá đầy đủ. 

b. Tồn tại, hạn chế: 

- Không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ theo dõi số lô, hạn 

dung, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác (Quầy thuốc Hoàng Anh, 

Quầy thuốc Vũ Gia). 

- Một số cơ sở sắp xếp các khu vực chưa hợp lý, khoa học; nhiệt ẩm kế 

chưa được hiệu chuẩn nhưng đã khắc phục ngay, có báo cáo khắc phục và ảnh 

chụp gửi Đoàn thanh tra. 

3. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng 

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở 

được thanh tra khắc phục những tồn tại thiếu sót trong việc thực hiện các quy 

định về hành nghề y, dược tư nhân; các cơ sở đã khắc phục ngay những thiếu sót 

Đoàn nêu ra và có báo cáo bằng văn bản gửi Đoàn thanh tra (kèm ảnh, tài liệu 

minh chứng). Đồng thời tuyên truyền giáo dục pháp luật của nhà nước về 

chuyên môn y, dược, hành nghề tư nhân và các văn bản qui phạm pháp luật hiện 

hành.  

Xử lý vi phạm: Phạt tiền: 05 cơ sở, tổng mức phạt là 25.000.000 đồng, cụ 

thể như sau: 
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- Quầy thuốc Vũ Gia (địa chỉ: Khu Cao An, Thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu), 

số tiền phạt: 1.000.000 đồng, hành vi vi phạm: Không sử dụng máy tính để quản 

lý nhập, xuất, tồn trữ theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin 

liên quan khác theo quy định.  

- Quầy thuốc Hoàng Anh (địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Cồn, huyện Hải 

Hậu), số tiền phạt: 2.000.000 đồng, hành vi vi phạm: Không sử dụng máy tính 

để quản lý nhập, xuất, tồn trữ theo dõi số lô, hạn dung, nguồn gốc của thuốc và 

thông tin liên quan khác theo quy định.  

- Phòng khám Trúc Diễm, chuyên khoa răng hàm mặt (địa chỉ: số 11 Bùi 

Huy Đáp, phường Hạ Long, TP Nam Định), số tiền phạt: 2.000.000 đồng, hành 

vi vi phạm: Biển hiệu không đủ thông tin theo quy định. 

- Cơ sở có biển hiệu và quảng cáo khám, chữa bệnh răng hàm mặt, nha 

khoa, tại địa chỉ 187 Trần Thánh Tông, TP Nam Định, số tiền phạt 10.000.000 

đồng, hành vi vi phạm: Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng 

quy định. 

- Cơ sở có biển hiệu và quảng cáo khám, chữa bệnh răng hàm mặt, tại địa 

chỉ xóm 3, xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, số tiền phạt 10.000.000 đồng, 

hành vi vi phạm: Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy 

định. 

IV. Kiến nghị: 

1. Đối với các cơ sở được thanh tra: 

Chấn chỉnh các cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về 

hành nghề y, dược tư nhân: 

* Các cơ sở khám bêṇh, chữa bêṇh: 

- Các cơ sở cập nhật các văn bản, các quy định mới về hành nghề y tư 

nhân. 

- Rà soát, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật của đơn vị theo đúng 

quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế và phạm vi được cấp trong 

GPHĐ, danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt cho cơ sở. 

- Các phòng khám bổ sung, xây dựng hoàn thiện các quy trình kỹ thuật theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Thực hiện việc quản lý chất lượng xét nghiệm theo quy định tại Thông tư 

01/2013/TT-BYT của Bộ Y tế: thực hiện nội kiểm, ngoại kiểm xét nghiệm. 

- Thực hiêṇ viêc̣ báo cáo hoaṭ đôṇg của cơ sở theo quy điṇh taị Thông tư 

29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế quy định biểu mẫu và chế độ báo 

cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. 

* Các cơ sở kinh doanh dươc̣: Nhà thuốc, quầy thuốc phải tổ chức, sắp xếp 

nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ, sổ sách, tập quy trình thao 
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tác chuẩn để thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt và cập nhật thông tin thuốc 

trên hệ thống phần mềm liên thông Dược Quốc gia. 

2.  Đối với các Phòng y tế huyện, thành phố và Trạm y tế xã, phường, 

thị trấn: 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của pháp luật 

về hành nghề y, dược tư nhân cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh 

doanh thuốc trên địa bàn. 

- Thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, rà soát các cơ sở 

hành nghề tư nhân, phát hiện các cơ sở chưa được cấp phép, cơ sở hoạt động 

quảng cáo quá phạm vi chuyên môn cho phép, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và 

xử lý các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.  

- Yêu cầu Phòng Y tế Thành phố Nam Định, Phòng Y tế Huyện Xuân 

Trường báo cáo UBND huyện, thành phố và giám sát hoạt động của 02 cơ sở y tế 

(răng hàm mặt, nha khoa), chưa có thủ tục pháp lý đã vi phạm về “Quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định”./.  

 

Nơi nhận:    
- Thanh tra tỉnh; 

- Thanh tra Bộ;  

- Các cơ sở được thanh tra; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;                                                             
- Lưu TTr, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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