
 

QUYẾT ĐỊNH 
Kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thuộc nhóm hàng  

dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư trang thiết bị y tế 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 
  

Căn cứ công văn số 390/BYT-TB-CT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về đảm 
bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh Corona 
(nCoV);  

Căn cứ công văn số 97/TTrB-P3 ngày 31/01/2020 của Thanh tra Bộ Y tế về 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tránh việc đầu cơ, nâng giá thuốc, trang 
thiết bị y tế phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus 
Corona (nCoV);  

Căn cứ Quy chế số 293/QC-CAT-SYT ngày 20/5/2014 của Công an tỉnh 
và Sở Y tế về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Y tế về 
công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thuộc 
nhóm hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư trang thiết bị y tế trên địa 
bản tỉnh Lạng Sơn gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông Hoàng Văn Tiến, Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trưởng đoàn. 

2. Bà Lê Bích Thủy, Phó Chánh thanh Sở Y tế - Phó Trưởng đoàn;  

3. Bà Lương Thị Hiệp, Thanh tra viên chính - Thành viên; 

4. Bà Đàm Thị Ly, Đội Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh 
& Xã hội Phòng PA 03, Công an tỉnh - Thành viên; 

5. Bà Hoàng Thanh Thúy, Phòng Quản lý hành nghề y dược ngoài công lập, Sở 
Y tế - Thành viên.  

6. Bà Lương Thị Trang, Cán bộ phòng nghiệp vụ Dược - Thành viên 

7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 01 cán bộ - Thành viên.  

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra: 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 134/QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày  03  tháng 02 năm 2020 
 



Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh 
doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư trang thiết bị y tế trên địa bàn 
tỉnh về việc quản lý giá thuốc nói chung và các thuốc kháng virus nói riêng; việc 
đảm bảo chất lượng và tránh đầu cơ, nâng giá các mặt hàng trang thiết bị, vật tư 
y tế hiện đang lưu thông trên thị trường phục vụ công tác phòng chống dịch 
bệnh. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các cơ sở vi phạm theo quy định của 
pháp luật. 

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra và quy trình kiểm tra thực hiện 
theo quy định của pháp luật về kiểm tra và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Thời gian tiến hành kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 03/02/2019. 

Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám 
đốc Sở Y tế. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng  phòng Quản lý 
hành nghề, các cơ quan đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên trong Điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 
- Phòng PA 03, Công an tỉnh; 
- Lưu: VT, TTr.  

 

 
 
 
 
 

 
Nguyễn Thế Toàn 
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