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KE HOCH
Trin khai thii'c hin cong tác quail i hành ngh y, du'Q'c tir nhiiân;
co so' kinh doanh du'ç'c phâm, m5 phâm và thirc phâm chü'c näng và
trang thiêt bj y tê, trên dja bàn huyn Minh Long 11am 2019
Can cü LuQ.t Khárn chtta bnh s 40/2009/QH12 ducc Quc hOi thông
qua ngày 23/11/2009;
Can cir Lut Dixcc s 105/2016/QH13 dugc Quc hi thông qua ngày
06/04/2016;
Can cr Nghi; dinh s 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 ci.ia ChInh phü
Quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Luat Dugc;
Can ci Nghi; dnh s 109/2016/ND-CP ngày 0 1/7/2016 cüa ChInh phiX
Quy dinh cap giây chüng chi hnh nghê dôi vó'i nguè'i hành nghê và cap giây
phép hot dng dOi vó'i co' s& khárn bn1a, chta bn]a;
Can cir Nghj cti;nla s 93/201 1/ND-CP ngày 18/10/2011 cüa ChInh phiX
Quy dj.nh xü pht vi phrn hành ye thuôc, rnr phârn Va trang thiet bi y te;
Can ctr Nghi; djnh s 176/20 13/ND-CP ngày 14/11/ 2013 ciXa ThiX
tuó'ng ChInh phü quy djnh x1r pht vi phrn hành chInh trong linh vrc Y tê;
Can cir Thông tu s 41/2015/TT-BYT siXa di, b sung rnt séi diu ciXa
Thông tu sO 41/2011/TT- BYT ngày 14/11I2011cüaB Y te huóiig dan
chng clii hànli nghê dOi vó'i nguà'i hành nghê và cap giây phép hot dng di
vó'i co' sO' khám. chcia bênh;
Can ci Thông tu s 20/2017/TT- BYT ngày 10/05/2017 cña B Y th
Quy d:jnh chi tiêt rnt so diêu cüa Lut Dugc và Nghi; dnh sO 54/20 17/ND-CP
ngày 8/5/2017 cüa chInh phü ye thuOc và nguyen 1iu lam thuOc phài kiêm
soát dc bit;
UBNID huyii ban hành K hoch trin khai thgic hien cong tác quail 1
hànli nghê y, du9c tu' nhân; co' sO' kinli doanh rn phârn, thirc phâm chCrc nang
và trang thiêt hi, yte trên dja bàn huyn nm 2019, ci the nhu sau:
I. MLJC 1cn, YEU CAU:
1. Miic dIch:
- Tang cuing cong tác tuyên truyn nâng cao thirc trách nhim, nhn
tliirc cia nguOi hành nghê y, dugc tu nhân Va the co' s kinh doanh m5 phâm,
thu'c phâm chác näng trong cong the chm sOc s1rc khOe Nhn dthi t.i cong
dông.
- Dy minh vic thixc hin cong tác quàn 1 NIià nithc v linh vyc hành
ngh y, du'9'c cOng 1p (các Tram Y tê x.) và ngoài cOng lap, dê kjp thO'i chân
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chinE, Sal sot, tirng buó'c dua các ho?.t dung hành ngh y, duçic cong 1p Va
dan 1p theo dung quy djIIh ca pháp 1ut.
- Kp thôi phát hin và xü nghiêrn các hành vi vi phrn trong trong
cong tác hành nghê y, dugc tix nhân; kinh doanh rn phm, thçrc phâm chc
nàng và trang thiêt bj ytê trên da bàn huyn.
2. Yêu cu:
- Trin khai toàn din các hot dng quan 1 nhà nuO'c v cong tác hành
ngh y, duçc cong lap, dan 1p và các co' sâ kinh doanh kinh doanh m phârn,
thçrc phârn chic nàng và trang thiêt bj ytê tü huyn den xâ.
- Thçrc hin cong tao 1drn tra theo danh m11c d du'gc UBND huyên
phe duyt ti Quyêt djnh so 1440/QD-UBND ngày 07/12/20 18 cüa Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic Phe duyt Kê ho.ch thanh tra, kiêrn tra närn
20 19. (To chóc kiêrn tra tránh chông chéo và bó sot).
- Phi hgp chat ch vói các dan vj lien quan trong vic kirn ti-a 100%
các ca SO' hànla nghê trên da bn huyn nhärn phát hin kp thai nhfl'ng trnông
hop vi phm, dê xuât UBND huyn ho.c SO Y te xir 1 vi phrn theo quy djnh
cia Pháp 1u.t.
- Tp trung giài quyt, chn chinh kip thOi niafflig thn ti trong cong tác
quail i, nhiiiig ca s cô tInE vi phrn Va nhtng vi phni gay ành huO'ng den
src khOe Nhân dan.
- Phát huy nhtthg rn.t tIch ciic, dng viên nhflng din hinh t&, chân
chinh kip thè'i các thieu sot.
II. NOI DUNG HOAT BONG:
1. Ye côngtác tuyên truyn:
- Tip tiic dy rnnh cong tác thông tin tuyên truyn, huóng dn nguà'i
hành nghê biêt và thçrc hin dung các quy dnh cüa Pháp 1u.t.
- T chuc trin khai các van bàii:
+ Luât Khárn chüa bnE s 40/2009/QH12 duc Quc hQi thông qua
ngày 23/11/2009;
+ Lu.t Du'c s 105/2016/QH13 du'gc Quc hi thông qua ngày
06/04/2016;
+ Ngh djnh s 87/2011iND-CP ngày 27/9/2011 ci1a ChInE phü v vic
Quy djnh clii tiêt và hu'ó'ng dan mt so diêu cüa 1ut khárn bnh, chia bnh;
± Thông tu s 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 ciia B Y t v huO'ng
dan kiêrn ti-a vic thirc hin các quy djnh quân l nhà nuOc v du'çrc và rn
phârn;
+ Nghj dnh s 93/2011/ND-CP ngày 18/10/2011 cüa ChinE phü v
vic Quy djnh ye xi:r pht vi phrn hành chinh ye thuc, rn phm và trang
thiêt hi y tê;
+ Nghj dinE sO 176/20 13/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa ChInE phü Quy
dinE xtr ph.t trong iTnE vrc hành chInE trong linE vçrc Y t.
2. Cp giy chfrng nhn GPP (Thirc hành tt nhà thuc), dü diu
kin hành nghê y, du'9'c:
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Phi h9p vói S& Y t thm djnhthçrc da các Cu s& hành ngh d c.p
Giây ching nhn thirc hành tot nhà thuôc và giây phép hot dng kháin bnh,
chia bnh cho các Cu s& hành nghê tu nhân trên da bàn huyn.
3. Rà soát, diu tra:
- T chtrc ki&n tra, rà soát các cu s hành ngh y, dugc tu nhân; cu so'
kinh doanh iii phâm, thirc phârn chirc nàng và trang thiêt b ytê trên d:ja bàn
huyn; 1p danh sách quail i theo quy djnh.
- Thithng xuyên to chic kiêrn tra CC co SO' hành ngh y, dugc Va di
chiêu vói danh sách SO' Y tê Quàng Ng.i, dê kjp thi phát hin và yêu câu CáC
Cu s hành nghê ldiOng có giây phép ngrng hot dng, dông thai báo cáo cho
UBND huyn Va S& Y tê xir 1 theo quy djnh.
4. Cong tác kim ti-a:
4.1. Di tu'y'ng kiin tra:
- Tram Y th các x;
- 100% CáC co' sO' hành ngh y, duç'c tu' nhn; kinh doanli m phrn,
thirc phâm chtrc nàng trên dja bàn huyii;
- CáC co' sO' kinh doanh thuc d( däng k du9'c S& Y t thm dinh, cp
giây chü'ng nhin dñ diêu kin kinh. doanh thuôc, giãy chirng rthn dt tiêu
chuân thi.rc hành tot bào quãn thuôc (GDP, GPP) trên da bàn huyn.
4.2. Ni dung kiêm tra:
- Ni dung kirn Ira: Cn barn sat vào Lu.t, Ngh djnh, Thông tu theo
quy djnh cüa pháp 1u.t ye hành nghe y, dugc tix nhân; kinh doanh m phâm,
thirc phâm chic nàng; trang thiêt bj y tê Va CC van bàn quy phm pháp 1ut
có lien quan. Trong qua trinh kiêm ti-a can ket hçp cong tác tuyên truyên Va
hu'óig dan CáC quy dnh cña Pháp lut trong lTnh vçrc ma CO SO' hot dng.
- Kirn Ira
so' pháp ifi: Gi.y dng k kinh doanh; chng chi hãnh
nghê; giây chiirng n1a.n thirc hành tot nhà thuôc (GPP); giây chirng nh.n dñ
diêu kin kinh doanh thuOc, giây phép hot dng khám, chta bnh và các giây
tO' có lien quail.
- KieXin Ira Ju so' nhân sc: So' yu 1 ljch; bang c.p chuyên mOn; cháng
chi hành nghê; h9p dông lao dng; giay khám sic khOe.
- Kirn ti-a cu so' vt ch.t, diu kin th.m dnh ban du, chO. Cu s& Co
iiit dieu hành hot dng, phrn vi hành nghê, các sO sach chuyên môn, biên
hi9u quàng cáo.
- Trong qua ti-Inh kiêm tra v rn.t quàn l nlià nuó'c và các diu khoàn
Cu sO cOn vu'ó'ng mac khOng tháo go' du'9'c, thl l.p ho so trIiih UBND huyn
ho.c kiên nghi. Thanh ti-a SO' Y te xi:r 1 các sai phrn theo quy dnh.
4.3. ThO'i gian t1iii'c hin:
- T chcrc kim tra di kin cui qu II và qu IV närn 2019, theo
Quyêt dtnh sO 1440/QD-TJBND ngày 07/12/2018 ciia Chñ tjch UBND huyn
Mirth Long ye vic Phe duyt K ho.ch thanh tra, kiêrn tra nàm 2019.
- Ngoài ra con t chñc ldrn tra thu'O'ng xuyên, dnh k' hang tháng và
&t xuât, theo các van bàn huóiig dan c1ia cap tren.
'l
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5. Ni dung kiêm tra:
5.1. EDôi vó'i các co' s& hành ngh y, dffç'c tir nhân:
- Kirn tra h so' pháp 1 cüa co' sci hành ngh nhu:
+ Gi.y phép ho.t dng, Claüng chi hành ngh, phrn vi dugc ho.t dng,
thô'i gian ho.t dng;
+ Bng cp, dàng k chuyên mon nguè'i phii trách Va nhffiig ngu'i hành
ngh;
+ Giá dj.ch V11 khárn bnh, chüa bnh, giá thu6c ban le;
+ Ten và dja cM, din thoi ca s ho.t dng.
+ S ghi chép báo thuc, phi&i nhp, xut, hóa dan mua, ban thuc k
don.
- Kiêm ti-a vic chap hành các van bàn Pháp Luat, các diu 1cin v
nhân su', Co. 56' vat chat, trang thiêt bj, bào quàn thuôc, nguôn gôc xuât x ci.ia
thuc, hóa chat, sinh phârn và vat tu y tê, xir 1 chat thai y tê, phm vi chuyên
mon hành nghê; chap hành các quy ch chuyên rnôn, quy trInh k thuat trong
khám bênh chüa bênh;
- Ki&n tra nguén gc xu.t xir, ch.t luçmg, hn sir diing thuc; bao bI,
nhãn mac; niêrn yet giá và thçrc hin các quy djnh khác cüa B Y tê ye quail
1
diing thuOc, hóa chat, vat tu' y tê tiêu hao, vàc xin sinh phâm ti a sö.
- Kim tra v diu kin bão darn: PhOng cháy, chta cháy; an ninh trat
tr; Ca s& 4t chat bào quân thuOc; v sinh môi truàng; nhit d, dO am, ánh
sang; giá, k, bao bi d1rng san phârn.
5.2. Dôi Vó'i co' s& kinh doanli trang thit bj y t&
- Kim tra Giy phép kinh doanh, nhân sçr và diu kin ca sO' vat cht
phiic vii kiith doanh;
- Kiêm ti-a nguôn gôc, xuât xi các in.t hang kinh doaiih.
5.3. fMi Vó'i co' sO' kinh doanh thiyc phm chü'c nàng:
- Ki&ri ti-a Giy phép kinh doanh; Giy chtrng nhan tp hu.n kMn thóc
ye ATTP, giây chimg nhân sic k]aOe...
- Kirn tra ngun gc, xut xir, s sách theo döi, hóa dan mua ban thirc
phârn chCrc nàng, th1rc phârn tang cu'à'ng vi chat dinh duöng; bao bI, tern nhäin,
ngày san xuât, hn dring, chng nhu chat luç'ng san phm.
5.4. Bi vó'i co' sO' kinh doanh rn5 phm:
- Kirn tra Gi.y dang k kinh doanh.
- Kim tra ngun gc, xu.t xir, s theo dôi, hóa dan mua ban m' phm,
bao bI,tem nhàn, ngày san xuat, hn sü diing, quy djnh ye cong b ch.t luçing
san pharn....
5.6. )Ifli vó'i ccr s& cOng lip (các Trm Y tê xã):
- Gi.y phép ho.t dng, Chiirng chi hành ngh, phm vi du'9'c hot dung,
thai gian hot dng;
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- Bang cap, dang k chuyên mon nglIi phii trách và nhthag ngui hành
nghê;
- Giá djch vii khárn bnh, chta bnh, giá thuc ban lé (nu có);
- Ten và da cM, din thoi ca s& hoat dng.
- Kirn tra vic chip hành các van ban pháp lut, các diu 1dn v nhân
su, co' sO' vt chat, trang thiêt bj, bào quàn thuôc, nguôn gôc xuât xO' cia
thuOc, hóa chat, sinh phârn và vt tu y tê, x1r 1 châ.t thai y tê, phm vi chuyên
mon hành nghê; chap hànla các quy chê chuyên rnôn, quy trIrth k3 thuat trong
lthám berth chia bCnh;
-. S ghi chép phiu nhp, phiu xut, ch d thng kê báo cáo, h
thông so sách theo dôi ghi chép ca chñ co' sO' theo quy djnh cia B Y t.
III. TO CH1C THIXC Hh1N:
1. Phông Y t 1iuyn:
- Cht ti-I phéd hcp vO'i các dan v lien quan xây ding và trin khai k
hoch, tuyên truyên phô biên các van ban quy phm pháp lut quy djnh ye
hành nghê; huóng dan các x. diêu tra rà soát các cci sO' hàrth nghê; thông báo
và kiêin tra, giám sat vic thu hôi thuôc kern chat lucxng den thng co' sO' hành
nghê.
- CM'i dng kMrn ti-a thuO'ng xuyên, dt xut các co' sO' hành ngh;
Thu'O'ng tnrc Doàn kiêm ti-a lien ngành ciia huyn tO chác kiêm tra các co' sO'
hành nghe theo danh miic d. du'g'c UBND huyn phê duyt ti Quyêt dnh sO
l440/QE-UBND ngày 07/12/20 18 ye vic Phê duyt Kê hoch thanh tra,
kiêrn tra nàrn 2019.
- Phi h9p vó'i Thanh tra SO' Y th và các ccc quan chuyên mon dugc
trung diing de kiêrn ti-a xác minh tInh chInh xác ciia don thu khiêu ni lien
quan den hânh nghê.
- Phi h9'p vó'i Dài Truyn thanh phát 1i truyn hInh huyn tuyên
truyên các quy d.nh cüa Pháp 1ut den co' sO' hành nghê, dOng thO'i chuyên tài
thông tin các co' sO' vi phrn, thông báo trên ba phát thanh ciXa huyn và xL
- TrInh UBND huyn hoc SO' Y th xiX l' nghiêrn d& vó'i các co' sO'
hành nghê vi phm. TOng h9'p ket qua báo cáo cho UBND huyn và SO' Y tê
theo quy dnh cüa pháp 1ut.
2. Ti-ung tam Y tê huyn:
Clii 4o cho các Tram Y th xà, Y th thôn ban phi hgp vó'i các don vj
lien quail, thirc hin tot cong tác quail l các co' sO' hành nghê y, dugc tu nhan;
các co' sO' kinh doanh in' pham, thc pham chc nang và trang thiet b y te
ti-en dia bàn xà, TO chtirc rà soát, diêu tra các co' sO' hh nghe Y, Dugc; phOi
h9p vó'i Doàn kiêrn tra lien ngành cüa huyn thi.rc hin cong tác thanh tra,
kiêrn tra theo quy dn1a.
3. Phông Tài chInh - K hojch huyn:
Phi hp'p vó'i các don v lien quan kim ti-a Giy phép dang k kinh
doanh dOi vOi các ca sO' hành nghe y, du9'c tu nhân; co' sO' kinh doanh rn
phâm, thrc phâm chiirc nang yà trang thiêt bj y te trên dja bàn huyn.
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4. Cong an huyn:
Ph& hgp thirc hin cong tác thanh tra, 1dm tra .các Ca s&hàuh nghê y,
dugc cOng l.p, dan 1.p và các Ca só san xuât; kinh doanh thuOc, m5 phârn,
thrc phrn chic nng, trang thMt bj y t. Thirc hin xü 1 nghiêrn cac ca s vi
phm pháp 1u.t ye rnôi tru'à'ng, kinh doanh, an ninh trt tçr, phông cháy chca
cháy theo quy djnh cüa pháp put.
5. Phông Van hóa Va Thông tin, Bài TT-PLTH 1iuyn:
T1c hin cong tác phi hp t& chic tuyên truyn, ph bin CáC van
bàn quy phm pháp 1ut; phoi h9'p c1ng Doàn kiêrn tra lien ngành; chi do,
huó'ng dn các xã chuyên tài thông tin các ca s& vi phrn, thông báo trên ba
phát thanh cüa huyn và x.
6. TJBND các xã:
- Chi dao Train Y t x và can bô y t thôn bàn có k hoach trin khai
thrc hin cOng tác quàn 1' ye hành nghê y, dugc cOng lap, dan lap; ca s& kinh
doanh m phâm, th1rc phâm chirc nàng và trang thiêt b y tê trên dja bàn x
mInh quàn l.
- Tuyên truyn, pM bin pháp 1ut: Phát thanh trên ba truyn thanh
ccia x ni dung ca bàn ca Lut Khárn chabnh, Lut Duoc Va Các van bàn
khác Co lien quan den cOng tác hàrih nghê; ket qua kiêm tra và xü l vi phrn,
dac bit thông báo cho nguài dan ye các ca sO' hot dng không dü diêu kin
theo quy djnh ciia pháp 1ut de cling vói nba qun 1 to chli'c thirc hin vic
giám sat chat ch.
- Tang cu'è'ng vic thic hin vic ki&n tra, kMm soát, giárn sat, quail l
các to chirc, Ca nhan kinh doanh, tO chác HOi thào, thuôc, sànphâin rnr phârn,
th'çrc phârn chirc nàng, trang thiêt bj ytê trên da bn xL Eê 11am bat tInh hInh,
kjp thO'i báo cáo cho các ngành ch'óc nàng lien quan, d có lmó'ng x1r l" các
giài pháp fiü'u hiu theo quy thnh.
- Thgi'c hin ch d thông tin báo cáo, thithng xuyen, dot xu.t, dinh k'
hang qu, 6 thang và 11am, (baa cáo qu truó'c ngày 10 cüa thang cu& qu',
riêng báo cáo nãrn tru'ó'c ngày 10/11/2019), gui ye UBND huyn (qua phOng
Y te) de tong hp báo cáo gui ye S& Y te theo quy djnh.
Ti-en day là K hoch trin kliai thirc hin cOng tác quàn l hành ngh
y, duac cOng lap, dan lap; ca sO' kinh doanh du'ic ph.in, in phm và th1rc
phâm chic nãng cüa U]3ND huyn Minh Long nàm 2019.!.
No'i nithn:
-SOYt;
- TT: HU, HE)ND huyn (b/c);
- CT,PCT UBND huyn;
- Cong an, TTYT Iiuyn;
- Các co quail, don vj;
- UBND Cáo x;
-VP:CPVP;
- Luu VT.
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