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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

 

Số: 25/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

              Hương Khê, ngày 26 tháng 02 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh 

 về tăng cƣờng quản lý hoạt động hành nghề y, dƣợc ngoài công lập 

  

 Thời gian qua, công tác quản lý, hoạt động y, dược ngoài công lập có nhiều 

chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm của người quản lý, người cung ứng dịch vụ 

được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân 

dân, 100% (68/68) nhà thuốc, quầy thuốc đạt chuẩn GPP; 100% người cung cấp các dịch 

vụ y tế được cấp chứng chỉ hành nghề. Không để xẩy ra tai biến trong điều trị và dùng 

thuốc. Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý 

hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

 - Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 

của UBND tỉnh nhằm tăng cường việc thực hiện các quy đinh của pháp luật về 

hành nghề y, dược ngoài công lập; 

 - Phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, tiêu 

cực các hoạt động trái với các quy định của pháp luật tại các cơ sở hành nghề y, dược 

ngoài công lập. Bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ y tế an toàn cho nhân dân.  

 2. Yêu cầu: 

 - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về hành nghề y, dược và những quy định về chuyên môn kỹ thuật y, 

dược; những kiến thức mới về y học để những người hành nghề tự giác thực hiện 

đồng thời nâng cao nhận thức của Nhân dân để lựa chọn các cơ sở cung ứng dịch 

vụ được phép hoạt động theo quy định của pháp luật; 

 - Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm tra các cơ sở y, dược 

ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn, quy 

trình kỹ thuật, y đức; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định của pháp luật về 

hành nghề y, dược; y - dược học cổ truyền. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:  

 1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật 

Dược và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; Quy chế chuyên môn, Quy trình kỹ 

thuật trong lĩnh vực y tế, Quy định về y đức, ứng xử giao tiếp với người bệnh, người 

thân của người bệnh và các Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của tỉnh về hành nghề y, 

dược ngoài công lập, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở hành 

nghề y, dược ngoài công lập, nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng các dịch 

vụ chăm sóc sức khoẻ; 
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 - Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện các thủ tục hành chính liên 

quan đến hành nghề y, dược; các cơ sở được cấp phép, cơ sở bị đình chỉ hoạt động, 

cơ sở vi phạm pháp luật để các địa phương thuận lợi trong công tác quản lý và để 

người dân lựa chọn các cơ sở cung ứng dịch vụ có đủ điều kiện; 

 - Thực hiện công khai hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược ngoài 

công lập, gồm: 

 + Giấy phép hoạt động, phạm vi được hoạt động, thời gian hoạt động;  

 + Danh tính người hành nghề, ghi rõ họ tên, bằng cấp chuyên môn và vị trí công tác;  

 + Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc bán lẻ;  

 - Tổ chức cho người hành nghề y, dược ngoài công lập học tập các quy định của 

pháp luật về hành nghề y, dược; các quy chế chuyên môn kỹ thuật y, dược; những kiến 

thức mới về y học để những người hành nghề tự giác thực hiện đồng thời nâng cao kiến 

thức đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của Nhân dân; 

 - Tăng cường phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, của ngành về hành nghề y, dược ngoài công lập tại các buổi giao ban, sinh 

hoạt chuyên môn của các cơ sở y tế công lập, các doanh nghiệp dược để cán bộ, 

viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành. 

 2. Công tác cấp chứng chỉ cho ngƣời hành nghề, giấy phép hoạt động 

cho cơ sở hành nghề theo các quy định của pháp luật: 

 - Tiếp tục thống kê, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có đủ điều 

kiện làm hồ sơ đề nghị Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động 

khám chữa bệnh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giải quyết hoặc 

tham mưu giải quyết các kiến nghị của các tổ chức cá nhân về hành nghề y, dược 

ngoài công lập; 

 - Thực hiện các quy trình cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho trạm Y 

tế, chứng chỉ hành nghề cho cán bộ công tác tại trạm Y tế theo đúng quy định; 

 - Cung cấp đầy đủ thông tin cho UBND, trạm Y tế các xã, thị trấn, các cơ 

quan đơn vị liên quan danh sách các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập để 

phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý. 

 3. Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý: 
 - Tăng cường, củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống quản lý 

Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập từ huyện đến xã, thị trấn;  

 - Phân công cán bộ phụ trách công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công 

lập; tham mưu cho UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành 

nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn; 

 - Tăng cường, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài 

công lập trên địa bàn quản lý; 

 - Nâng cao vai trò tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện nghiêm chức năng 

quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập nhằm quản lý chặt chẽ các cơ 

sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn;  

 - Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn: quản lý chặt chẽ cán bộ, 

viên chức hành nghề y, dược ngoài giờ; 

 - Các cán bộ, viên chức hành nghề y, dược ngoài giờ phải được sự đồng ý 

của lãnh đạo đơn vị và phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật 

về hành nghề y, dược và Luật Lao động. Nghiêm cấm khám, điều trị, bán thuốc 
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chữa bệnh vượt quá phạm vi hành nghề trong giấy phép hoạt động, cho thuê, mượn 

chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động, hành nghề khi không có chứng chỉ 

hoặc giấy phép hoạt động.  

 4. Công tác thanh tra, kiểm tra: 

 - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ quản 

lý từ huyện đến xã, thị trấn để nâng cao năng lực, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu công 

tác cho cán bộ quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập;  

 - Thanh tra, kiểm tra chức năng quản lý Nhà nước tại các xã, thị trấn và các 

đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định của pháp luật hiện hành; 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tra (theo kế hoạch và đột xuất) tại 

các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập việc chấp hành các quy định của pháp luật, phát 

hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật 

 5. Công tác thi đua, khen thƣởng, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý Nhà nƣớc: 

 - Biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, đơn vị, cá nhân có thành tích trong 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế gắn việc chấp hành các quy định của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thực hiện vào 

việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm đối với các tập thể có cán bộ, viên 

chức hành nghề ngoài giờ, các cá nhân hành nghề ngoài giờ; 

 - Chủ tịch UBND, Trưởng trạm Y tế xã, thị trấn và cán bộ được phân công 

phụ trách, theo dõi hành nghề y, dược ngoài công lập phải chịu trách nhiệm trước 

Chủ tịch UBND huyện và pháp luật, nếu để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật 

của các cơ sở hành nghề trên địa bàn, do yếu kém, buông lỏng công tác quản lý 

nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; 

 - Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trong ngành y tế, doanh nghiệp dược 

đóng trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc 

Sở Y tế và pháp luật nếu để cán bộ, viên chức của đơn vị vi phạm các quy định về 

hành nghề y, dược ngoài công lập tại địa phương, đơn vị trong công tác quản lý 

hành nghề y, dược ngoài công lập. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Phòng Y tế: Cơ quan thường trực giúp UBND huyện quản lý Nhà nước 

về hành nghề y, dược ngoài công lập có trách nhiệm: 

 - Tham mưu và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 

10/6/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, 

dược ngoài công lập; 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế triển khai tập huấn, phổ 

biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập; 

 - Tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên 

ngành, chuyên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra chức năng quản lý Nhà nước tại 

các đơn vị y tế, UBND các xã, phường, thị trấn ít nhất mỗi năm 02 lần. Tiến hành 

thanh tra, kiểm tra, định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về hành nghề y, dược đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập như: 

Phòng khám đa khoa, chuyên khoa, cơ sở làm răng giả, cơ sở dịch vụ kính thuốc, 

mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp (Spa); các cơ sở châm cứu, bấm huyệt xoa bóp, trị liệu 

và các cơ sở khám, chữa bệnh, bốc thuốc y - dược cổ truyền, các hình thức quảng 
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cáo kinh doanh trang thiết bị y tế và thực phẩm chức năng; các cơ sở bán lẻ thuốc 

chữa bệnh (nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc y học cổ 

truyền...). Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy 

định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập; 

 - Tham mưu, đề xuất các hình thức thi đua khen thưởng hoặc kỷ luật cho 

UBND huyện và Sở Y tế đối với các tập thể, cá nhân làm tốt hoặc buông lỏng công 

tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập; 

 - Phối hợp với các cơ quan truyền thông của huyện, xã tuyên truyền phổ 

biến các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược. Công khai danh tính các cơ 

sở hành nghề y, dược ngoài công lập vi phạm các quy định của pháp luật về hành 

nghề y, dược trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã; 

 - Tham gia đoàn thanh, kiểm tra liên ngành, đoàn thẩm định cấp giấy phép 

hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập của Sở Y tế; 

 2. Các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn: 

 - Tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 10/6/2014 của 

UBND tỉnh và Kế hoạch này đến tận cán bộ, viên chức trong đơn vị. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức, người lao động các quy định 

hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực y, dược; 

 - Quản lý chặt chẽ cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, xử lý 

nghiêm cán bộ, viên chức vi phạm các quy định về quản lý hành nghề y, dược. 

 3. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện: 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về 

hành nghề y, dược. Phối hợp với ngành y tế công khai các cơ sở hành nghề có vi 

phạm pháp luật trên Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện; Trạm truyền thanh các 

xã, thị trấn và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Thường xuyên đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện các bài viết tuyên 

truyền về hành nghề y, dược ngoài công lập.   

 4. Phòng Nội vụ: 

 - Tham mưu, đề xuất UBND huyện điều chỉnh, bổ sung nhân lực quản lý 

Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập cho phòng Y tế. 

 -  Phối hợp tham mưu, đề xuất công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong 

lĩnh vực quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập. 

 5. Chi nhánh Dƣợc phẩm Hƣơng Khê: 

 Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh 

về tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập và các 

quy định của Pháp luật về  hành nghề dược ngoài công lập đến tận các Đại lý, Mậu 

dịch viên thuộc quyền quản lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp  hành 

pháp luật của các cơ sở hành nghề dược thuộc quyền quản lý. 

 5. UBND các xã, thị trấn: 

Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn các quy định của pháp luật về 

hành nghề y, dược trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn. Nâng cao vai trò quản lý 

nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; 

 - Chỉ đạo ban văn hóa và các ngành cấp xã phối hợp với trạm Y tế trong 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về y, dược ngoài công lập. Công 
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khai danh sách các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược 

ngoài công lập trên địa bàn và trên toàn huyện; 

 - Đình chỉ ngay mọi hoạt động của tất cả các cơ sở hành nghề y, dược; y dược học 

cổ truyền ngoài công lập trên địa bàn không có giấy phép hoạt động kể cả các cơ sở 

khám chữa bệnh tâm linh, gia truyền, tại nhà không có biến hiệu quảng cáo.   

 6. Trạm y tế xã, thị trấn: Cơ quan tham mưu, giúp UBND cấp xã trong 

lĩnh vực quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập có trách nhiệm: 

 - Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 10/6/2014 của UBND 

tỉnh  đến tận cán bộ, viên chức trong đơn vị, người hành nghề y, dược tư nhân và 

triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này;  

 - Tham mưu cho UBND xã, thị trấn thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, tiến hành 

thanh, kiểm tra, hậu kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở hành nghề trên địa bàn theo quy 

định của pháp luật. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về lĩnh vực hành nghề y, dược trên hệ thống truyền thanh cơ sở; 

 - Kiểm tra lập biên bản vi phạm, đồng thời tham mưu cho UBND xã ban 

hành quyết định đình chỉ ngay mọi hoạt động của tất cả các cơ sở hành nghề y, 

dược ngoài công lập trên địa bàn không có giấy phép hoạt động kể cả các cơ sở 

khám chữa bệnh tâm linh, gia truyền, tại nhà không có biến hiệu quảng cáo; 

 - Soát xét, lập danh sách các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập có giấy 

phép và không có giấy phép hoạt động trên địa bàn báo cáo Chủ tịch UBND xã, thị 

trấn, phòng Y tế. Đối với các cơ sở đã được cấp phép tuyên truyền vận động chủ 

cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về hành nghề y, dược ngoài công lập; các cơ 

sở chưa có giấy phép hoạt động hướng dẫn chủ cơ sở liên hệ Sở Y tế để làm thủ 

tục cấp phép.  

 IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 

 1. Các phòng, ngành, đơn vị liên quan; UBND, trạm Y tế các xã, thị trấn báo cáo 

định kỳ công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập về UBND huyện (qua phòng 

Y tế) báo cáo 6 tháng, hàng năm xong trước ngày 20/6 và 20/12.  

 2. Phòng Y tế tổng hợp báo cáo công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập về 

UBND huyện, Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ y, Nghiệp vụ dược) xong trước ngày 25/6 và 25/12. 

 Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND 

ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý Nhà nước hoạt 

động hành nghề y, dược ngoài công lập. UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, 

đơn vị liên quan, UBND, trạm Y tế các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị y tế, 

Doanh nghiệp dược, chủ các cơ sở hành nghề y, dược; y - dược học cổ truyền trên 

địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận:                                                                       
- Sở Y tế;   

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;             (để báo cáo)                                                                                            

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                    

- Thành viên BCĐ chăm sóc, BVSK huyện; 

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan; 

- UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,YT.                                                            

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Bảo 
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