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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

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

 
Số: 11/KH-SYT 

 
Lạng Sơn, ngày 28 tháng  01 năm 2019 

  
 

KẾ HOẠCH 
Giám sát hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2019 

 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018. 

Tính đến 31/12/2018 tổng số cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập 
được cấp phép trong toàn tỉnh đang hoạt động là: 613 cơ sở (Dược: 403 cơ sở; 
Y: 210 cơ sở); Trong năm 2018, Sở Y tế đã thực hiện giám sát hoạt động hành 
nghề đối với các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh thuốc 
tại địa bàn của thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Chi 
Lăng, Tràng Định, Bắc Sơn. Tuy nhiên, số cơ sở do Sở Y tế giám sát sau khi cấp 
phép hoạt động còn hạn chế, chủ yếu do Văn phòng HĐND-UBND các huyện, 
thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn. 

1. Ưu điểm: 

Phần lớn cơ sở được giám sát đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật 
về hành nghề y, dược; cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế phù hợp với hình thức 
hành nghề của cơ sở; giá dịch vụ y tế, giá thuốc được niêm yết công khai. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc: Tồn tại chủ yếu là chưa duy trì tốt 
nguyên tắc: “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” sau khi được cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. 

-  Đối với các cơ sở khám chữa bệnh: Tồn tại chủ yếu là không công khai tại 
cơ sở: Giấy phép hoạt động; Phạm vi hoạt động chuyên môn; Danh sách người 
hành nghề; Số điện thoại của Văn phòng HĐND-UBND để người dân biết và 
phản ánh khi có sai phạm. 

Qua công tác giám sát đã kịp thời nhắc nhở các sai phạm trong quá trình 
hành nghề y, dược; các cơ sở có ý thức hơn trong việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về hoạt động hành nghề.  

II-KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019. 

 Năm 2019, Sở Y tế phối hợp với các Văn phòng HĐND-UBND tăng 
cường giám sát hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Mục đích: Tăng cường công tác quản lý về hành nghề y, dược ngoài 
công lập, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
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2. Yêu cầu:  

Các cơ sở hành nghề y, dược chấp hành tốt quy định của pháp luật, thực 
hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn đã được Sở Y tế phê duyệt. 

3. Nội dung: 

3.1. Đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

a/ Kiểm tra các thủ tục pháp lý:  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

- Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.  

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

- Hợp đồng xử lý rác thải y tế; Biên bản phòng cháy chữa cháy, Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực (nếu có) 

b/ Giám sát hoạt động hành nghề:  

- Biển hiệu đủ thông tin theo quy định. 

- Nhân lực tham gia khám chữa bệnh có mặt tại thời điểm giám sát: 

 + Toàn thời gian;    

 + Bán thời gian; 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn được phê duyệt tại phòng khám;  

- Thuốc chống shock; phác đồ cấp cứu shock phản vệ. 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng theo qui định. 

- Công khai giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; Phạm vi hoạt động 
chuyên môn; Danh sách người hành nghề; Số điện thoại của Văn phòng HĐND-
UBND huyện/thành phố 

- Niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh 

- Sổ theo dõi khám chữa bệnh. 

- Báo cáo lưu tại cơ sở. 

3.2. Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc  

a/ Kiểm tra các thủ tục pháp lý:  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" còn hiệu lực 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược.  

b/ Giám sát hoạt động hành nghề: 

- Việc kết nối mạng và cập nhật thông tin quản lý thuốc kê đơn theo quy 
định 

- Biển hiệu đủ thông tin theo quy định 
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- Người phụ trách chuyên môn có mặt khi cơ sở hoạt động. 

- Phạm vi kinh doanh thuốc. 

- Niêm yết giá thuốc; hạn dùng của thuốc;  

- Kiểm tra các tài liệu “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” nếu cơ sở chưa 
thực hiện kết nối mạng (đối với quầy thuốc) 

 + Quy trình thao tác chuẩn tại cơ sở 

+ Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm 

+ Sổ nhập thuốc 

+ Sổ kiểm soát chất lượng thuốc định kỳ 

+ Sổ theo dõi thuốc bán theo đơn 

+ Sổ theo dõi thuốc bán không theo đơn (có chứa tiền chất dùng 
làm thuốc) 

+ Sổ theo dõi thuốc bị thu hồi, đình chỉ 

+ Sổ theo dõi phản ứng phụ của thuốc. 

+ Các tài liệu khác tại cơ sở 

- Báo cáo lưu tại cơ sở. 

4. Đối tượng giám sát 

- Các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập đã được Sở Y tế cấp giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc đã được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dược. 

(Dự kiến sẽ thực hiện giám sát các cơ sở theo phụ lục II, III) 

5. Thời gian và phương pháp giám sát 

5.1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: bắt đầu từ tháng 03/2019 (phụ lục I) 

- Địa điểm: cơ sở hành nghề y, dược ngoài tư nhân tại các huyện và thành 
phố. 

5.2. Phương pháp:  

- Giám sát trực tiếp tại các cơ sở hành nghề y, dược. 

6.Tổ chức thực hiện: 

6.1. Phòng Quản lý hành nghề y dược ngoài công lập Sở Y tế chủ động 
phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND các huyện và thành phố tổ chức giám 
sát các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. 

6.2. Phòng Thanh tra, Nghiệp vụ Y, nghiệp vụ Dược Sở Y tế cử cán bộ 
tham gia đoàn giám sát hành nghề y dược ngoài công lập. 
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6.3. Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch 
giám sát đối với các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn phụ 
trách; phối hợp với Sở Y tế kiểm tra giám sát theo kế hoạch năm 2019. 

6.4. Văn phòng Sở Y tế bố trí phương tiện công tác cho đoàn giám sát; 
Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.  

 

Nơi nhận: 
- VP HĐND-UBND các huyện, TP; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM: Thanh tra, NVY, NVD, Văn phòng, 
KHTC;  
- Lưu: VT, QLHN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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