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 Kính gửi:  

 - Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố; 
 - Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 
 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

     (Gọi tắt là các Đơn vị) 

 Thực hiện Quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của 

Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo có nhiều Đoàn đã đến khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.  

 Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua một số Đoàn chưa thực hiện đúng quy 

định của Thông tư 30/2014/TT-BYT đã triển khai hoạt động khám, chữa bệnh 

nhân đạo trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn. Để quản lý tốt hoạt động khám, chữa 

bệnh nhân đạo đúng quy định, Sở Y tế đề nghị các Đơn vị lưu ý một số nội dung 

sau: 

  1. Điều kiện cho phép hoạt động đối với đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo trong nước theo Quy định tại Khoản 5, Khoản 6, Điều 5 của Thông tư số 

30/2014/TT-BYT:  

 “5. Nếu đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đó đồng ý bằng văn bản.” 

“6. Nếu đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo thực hiện khám bệnh, chữa 

bệnh tại địa điểm khác ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải được Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đồng 

ý bằng văn bản.” 

 Lưu ý: Trước khi nộp Hồ sơ về Sở Y tế theo Quy định tại Điểm c, Khoản 3, 

Điều 10 của Thông tư số 30/2014/TT-BYT thì Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo phải được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đồng ý bằng văn bản (Văn bản 

này là thành phần bắt buộc phải có trong Hồ sơ nộp về Sở Y tế theo quy định tại  

Điểm g, Khoản 1, Điều 10 của Thông tư số 30/2014/TT-BYT) 

  2. Theo Quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 8 của Thông tư số 30/2014/TT-

BYT: “Giám đốc Sở Y tế cho phép cá nhân, đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 



trong nước, nước ngoài, đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức 

khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và tại các 

địa điểm khác trên địa bàn quản lý trừ trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều này” 

Trong thời gian 10 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ ban 

hành công văn cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nếu đủ điều 

kiện theo quy định (Theo Quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 10 của Thông tư số 

30/2014/TT-BYT) 

Lưu ý: Các tổ chức, cá nhân chỉ được phép tổ chức thực hiện việc khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại các địa phương sau khi có văn bản cho phép của Sở 

Y tế Lạng Sơn.  

Đề nghị các Đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc liên hệ với Sở Y tế (Phòng Quản lý hành nghề y dược, Số ĐT 

02053815879) để phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND các huyện, TP; 
- Giám đốc Sở; 
- Thanh tra Sở, NVY;  
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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