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Kính gửi: 
 

 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các Công ty Dược trên địa bàn; 

- Các cơ sở hành nghề y tư nhân (PKĐK, PK 

chuyên khoa, phòng CT YHCT, cơ sở DVYT...); 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc (Nhà thuốc, quầy thuốc, 

cơ sở bán lẻ thuốc đông y, thuốc từ dược liệu). 

 

 

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, Sở Y tế Nam Định thành lập Đoàn 

Thanh tra theo Quyết định số 762/QĐ-SYT ngày 05/11/2021 và tiến hành thanh 

tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đợt II năm 2021 tại các huyện Nam 

Trực, Trực Ninh, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Ý Yên và thành phố Nam Định. Sở Y tế đã 

ban hành Kết luận Thanh tra số 2698/KL-SYT ngày 31/12/2021 về thanh tra các 

cơ sở hành nghề y dược tư nhân đợt II năm 2021.  

Qua công tác thanh tra, cho thấy các cơ sở được thanh tra đã cơ bản thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, tuy nhiên một 

số cơ sở còn những thiếu sót, vi phạm. Nhằm thực hiện tốt các quy định của nhà 

nước về hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, các cơ sở thực 

hiện tốt những nội dung sau: 

1. Đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân: 

1.1. Các cơ sở hành nghề y tư nhân: 

-  Chấp hành các quy định của nhà nước về hành nghề khám, chữa bệnh tư 

nhân: đảm bảo về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị, phạm vi hoạt động 

chuyên môn, các quy trình chuyên môn. 

- Biển hiệu của cơ sở theo quy định, đảm bảo nội dung, đúng theo giấy phép 

hoạt động; các cơ sở phải công khai tên của người chịu trách nhiệm chuyên 

môn, thời gian khám chữa bệnh; 

- Thực hiện nghiêm việc đăng ký hành nghề cho người hành nghề với Sở Y 

tế; khi có thay đổi nhân sự trong danh sách người hành nghề đã đăng ký trước 

đây, phải thực hiện báo cáo với Sở Y tế theo quy định; 

- Xây dựng hoặc rà soát lại danh mục chuyên môn kỹ thuật của đơn vị theo 

đúng quy định tại Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế. 
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- Bổ sung, xây dựng và ban hành 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. 

- Sổ khám chữa bệnh thực hiện đúng mẫu và ghi chép đầy đủ theo quy định;  

- Thực hiện nghiêm quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định, 

không quảng cáo khi chưa được cấp giấy phép hoạt động, không quảng cáo quá 

phạm vi chuyên môn cho phép; 

- Thực hiện quản lý giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở theo hướng 

dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 1257/SYT-TCKT ngày 26/08/2020 về thực hiện 

quản lý giá và Công văn số 1932/SYT-KHTC ngày 19/10/2021 về việc chấn 

chỉnh công tác kê khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trong đó chú trọng 

một số nội dung sau: 

+ Thực hiện kê khai giá các dịch vụ và niêm yết công khai giá dịch vụ y tế 

của các cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và 

Luật Giá 

+ Đối với các dịch vụ y tế trọn gói cần giải thích, hướng dẫn, thỏa thuận với 

người bệnh (hoặc người nhà) chi tiết về gói dịch vụ y tế trước khi thực hiện dịch 

vụ; thu giá dịch vụ khám chữa bệnh không cao hơn giá niêm yết. 

- Các cơ sở y tế đã được Sở Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm chẩn 

đoán COVID-19:   

+ Tổ chức thực hiện việc xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo đúng quy định.  

+ Thực hiện việc mua sắm các sinh phẩm, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu 

hao, thu tiền dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế và chỉ đạo của Sở Y tế. 

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn trong việc 

phát hiện ca bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính, nghi ngờ dương tính với 

SARS-CoV-2 để có biện pháp cách ly, chuyển đến cơ sở điều trị theo quy định. 

- Thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư 

nhân. 

1.2. Các cơ sở hành nghề dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế 

- Đảm bảo đủ thủ tục pháp lý theo đúng quy định mới được hoạt động. 

- Biển hiệu của cơ sở phải đủ nội dung, đúng trong giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc đã được cấp phép; 

- Tổ chức, sắp xếp nhân lực, cơ sở, trang thiết bị, tài liệu, hồ sơ, sổ sách phù  

hợp với quy mô cơ sở để thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt GPP, GDP, GSP. 
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- Đảm bảo nhân lực, người chịu trách nhiệm chuyên môn có mặt tại cơ sở 

khi mở cửa hoạt động; 

- Thực hiện niêm yết giá thuốc theo quy định và bán thuốc đúng giá niêm yết. 

- Thực hiện liên thông và cập nhật thông tin thường xuyên trên hệ thống 

Dược quốc gia; 

- Cập nhật các quy định pháp luật về hành nghề y dược tư nhân. 

2. Đối với các phòng chuyên môn của Sở: 

Phối hợp với Phòng Y tế các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị liên 

quan tăng cường tổ chức phổ biến, hướng dẫn các quy định của nhà nước về 

pháp luật hành nghề khám, chữa bệnh, hành nghề dược tư nhân và Nghị định 

117/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế cho những 

người hành nghề, Trạm y tế xã, phường, thị trấn để nâng cao năng lực quản lý 

nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. 

3. Phòng Y tế các huyện, thành phố, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn:  

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về 

hành nghề y, dược tư nhân đối với các cơ sở chưa được thanh tra trên địa bàn, 

thực hiện tốt quản lý nhà nước trên địa bàn; 

- Rà soát, nắm chắc, theo dõi, giám sát các cơ sở đã được cấp phép, cơ sở 

chưa được cấp phép hoạt động; đôn đốc các cơ sở hành nghề trên địa bàn đã 

ngừng hoạt động nộp đơn xin ngừng hoạt động và giấy phép hoạt động về Sở Y 

tế theo quy định; phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, các cơ quan quản lý nhà nước 

trên địa bàn thanh tra, kiểm tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật;  

- Thông báo đến các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn về các nội 

dung văn bản này để nghiêm túc triển khai thực hiện. 

4. Các đơn vị trong ngành y tế: 

Lãnh đạo các đơn vị quản lý chặt chẽ cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn 

vị mình tham gia hành nghề y tư nhân: nơi hành nghề ngoài giờ, phạm vi hoạt 

động, thời gian hành nghề và cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định của 

pháp luật về khám chữa bệnh, đảm bảo thời gian làm việc trong và ngoài đơn vị 

theo đúng quy định của Luật Lao động, pháp luật của nhà nước./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

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

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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