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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tăng 
cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Y tế phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn 
giai đoạn 2017-2020;  

Căn cứ Kế hoạch số 119 /KH-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch Triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn 
thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tăng 
cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018 - 2020 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Thế Toàn, Giám đốc - Trưởng ban; 

2. Ông Phan Lạc Hoài Thanh, Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban; 

3. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Giám đốc - Phó Trưởng ban; 

4. Bà Trương Thị Hằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Thư ký; 

5. Ông Hoàng Văn Tiến, Chánh Thanh tra - Ủy viên; 

6. Bà Hoàng Kim Đào, Trưởng phòng QLHN Y dược tư nhân - Ủy viên; 

7. Ông Phạm Đức Cơ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Ủy viên; 

8. Ông Lưu Tiến Chung, Kế toán trưởng - Ủy viên; 

9. Bà Hoàng Thanh Thúy, Chuyên viên phòng QLHN Y dược tư nhân - Ủy 
viên;  

10. Giám đốc các đơn vị khám chữa bệnh - Ủy viên. 

11. Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh - Ủy viên; 



 2

12. Cán bộ phụ trách y tế văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố - ủy 
viên 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 119 /KH-
UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch Triển 
khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 
2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, sơ kết, tổng kết và đánh giá 
kết quả thực hiện Kế hoạch này hàng năm và giai đoạn. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Y tế. 

2. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban Ban Chỉ 
đạo quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 
Ban Chỉ đạo. 

3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Sở Y tế 
để hoạt động. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên 
môn thuộc Sở Y tế; Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng 
các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và các ông, bà 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông; 
Tài chính; Khoa học và Công nghệ (p/h); 
- UBND các huyện, thành phố (p/h); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
- Lãnh đạo Sở;  
- Trang thông tin điện tử SYT; 
- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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