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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về công tác kiểm dịch y tế biên giới tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế  

tỉnh Lạng Sơn  

 

Thực hiện Quyết định số 2762/QĐ-SYT ngày 03/11/2020 của Giám đốc 

Sở Y tế về Thanh tra công tác kiểm dịch y tế biên giới tại Trung tâm Kiểm dịch 

Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, thời kỳ từ ngày 01/01/2019 đến thời điểm thanh tra. 

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 25/12/2020, Đoàn thanh tra Sở Y tế đã tiến hành 

thanh tra tại Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn. Xét Báo cáo kết 

quả thanh tra số 11/BC-ĐTTr ngày 17/3/2021 của Trưởng đoàn thanh tra và ý 

kiến giải trình của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Giám đốc Sở Y tế kết luận 

như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế Lạng Sơn (sau đây gọi là đơn vị) là 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, được UBND tỉnh giao tự chủ toàn bộ về tài 

chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Trung 

tâm thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về công tác KDYT nhằm phát 

hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xâm 

nhập vào nước ta tại 11 cửa khẩu, lốimở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Công tác tổ chức cán bộ: Đơn vị có 56 cán bộ (trong đó có 07 cán bộ hợp 

đồng có thời hạn). Lãnh đạo: 03 người. Phòng Tổ chức Hành chính: 12 người.  

Phòng Kế hoạch Tài chính KH-TC: 04 người. Khoa KDYT - XLYT: 23 người. 

Khoa Xét nghiệm : 07 người.  Khoa Quản lý sức khỏe: 07 người.  

 Bố trí công tác tại các cửa khẩu: 40 cán bộ tại 07 tổ KDYT cửa khẩu:  

KDYT Tân Thanh: 10 cán bộ; Na Hình: 03 cán bộ; KDYT Cốc Nam: 06 cán bộ; 

KDYT Hữu Nghị: 14 Cán bộ; Ga Đồng Đăng: 02 cán bộ; KDYT Chi Ma: 04 

cán bộ ; KDYT Nà Nưa-Bình Nghi: 02 cán bộ.Công tác tại văn phòng Trung 

tâm: 15 cán bộ trong đó: Lãnh đạo: 02; Phòng TC-HC: 09 cán bộ; Phòng KH-

TC: 04 cán bộ; Khoa Xét nghiệm : 01 cán bộ. 

  Cơ sở vật chất: Trung tâm hiện có trụ sở văn phòng tại khu tái định cư 

địa chỉ tại khối 8 phường Vĩnh Trại và 02 tổ Kiểm dịch y tế Hữu Nghị, Tân 

Thanh đã được xây dựng trụ sở đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ công 

tác chuyên môn, còn lại các cửa khẩu và lối mở khác đều phải chưa có nên còn 

rất khó khăn cho các cán bộ trong điều kiện sinh hoạt cũng như thực hiện hoạt 

động chuyên môn. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

1. Việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản về kiểm dịch y tế. 

 1.1. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 89/2018/NĐ-CP 
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ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật phòng, chổng bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.  

Ngay sau khi nghị địnhsố 89/2018/NĐ-CP ban hành, đơn vị đã tham mưu tổ 

chức hội nghị cấp tỉnhđể triển khai Nghị định số 89/2018/NĐ-CP (tổ chức ngày 

ngày 15/10/2018), thành phần: Cục Hải Quan, Bộ chỉ Huy Biên phòng, các Chi 

cục Hải Quan cửa khẩu, các đồn, trạm Biên phòng cửa khẩu, các doanh nghiệp 

kinh doanh xuất nhập khẩu qua biên giới, các doanh nghiệp kinh doanh lữ 

hành... với 80 người tham dự (mời báo cáo viên Cục Y tế dự phòng).  

     Đơn vị phát tờ rơi tuyên truyền  đến các đối tượng kinh doanh xuất nhập 

khẩu, kinh doanh lữ hành và hành khách qua lại Biên giới với số lượng 10.000 

tờ (thời gian từ tháng 01/2019 đến tháng 6/2019). 

Ngoài ra, đơn vị đã ban hành công văn số 367/CV-KD ngày 16/12/2019 

đề nghị Công ty TNHH Xuân Cương hỗ trợ tuyên truyền Nghị định số 

89/2018/NĐ-CP tại bến bãi của Công ty. Tổ Kiểm dịch Hữu Nghị đã tổ chức 

tuyên truyền đến toàn bộ Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu qua cửa 

khẩu Hữu Nghị với số buổi phát trên loa là 30 ngày liên tục với 3000 lượt, gửi 

trên 1000 tờ rơi đến từng doanh nghiệp. 

Quá trình triển khai nghị địnhsố 89/2018/NĐ-CP, đơn vị đã gặp một số 

khó khăn, vướng mắc tại khoản 3 điều 45 của Nghị Định số 89/2018/NĐ-CP. 

Đơn vị đã tham mưu cho Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh (Báo cáo số 201/BC-SYT 

ngày 03/5/2019). UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan (Ban 

quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Hải quan, Biên phòng) phối hợp thực hiện. Kết 

quả, cơ bản những khó khăn, vướng mắc của đơn vị khi thực hiện nghị địnhsố 

89/2018/NĐ-CP đã được tháo gỡ, công tác phối hợp với các ngành liên quan 

hiệu quả hơn. 

 1.2. Việc tổ chức triển khai quy trình kiểm dịch y tế biên giới quy đinh 

tại Thông tư số 46/2014/TT-BYT ngày 05/12/2014 của Bộ Y tế và các văn bản 

hiện hành.  

        Đơn vị đã tổ chức tập huấn cho 100% kiểm dịch viên Y tế; niêm yết công 

khaiquy trình Kiểm dịch tại các cửa khẩu. Tại thời điểm kiểm tra, cơ bảnKiểm 

dịch viên Y tế có thực hiện hướng dẫn cho khách hàng, chủ hàng về quy trình 

kiểm dịch và thực hiện đúng nội dung quy trình quy định. 

1.3. Việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BYT ngày 15 

tháng 5 năm 2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động 

kiểm dịch y tế. 

   Đơn vị thường xuyên cử cán bộ đi dự lớp tập huấn của Cục Y tế dự phòng 

triển khai thông tư số 15/2014/TT-BYT ngày 15/5/2014 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch Y tế. 

Triển khai hướng dẫn thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế đến Văn 

phòng và từng Tổ cửa khẩu. Qua kiểm tra, theo dõi đơn vị đã thực hiện nghiêm 

túc báo cáo ngày, tháng, 6 tháng, báo cáo đột xuất và báo cáo năm theo quy 

định. 
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 1.4. Việc triển khai thực hiện Thông tư số 32/2012/TT-BYT ngày 

24/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về khai báo y tế đối với người 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam. 

 Đơn vị thực hiện đúng các nội dung Thông tư số 32/2012/TT-BYT (khi 

có dịch người đến từ vùng dịch phải khai báo Y tế). Đặc biệt từ ngày 25/01/2020 

khi dịch Covid-19 xảy ra, đơn vị đã chỉ đạo tất cả các Tổ cửa khẩu yêu cầu 

100% hành khách khai báo y tế. Đến ngày 06/3/2020 thực hiện chỉ đạo của Bộ Y 

tế toàn bộ hành khách nhập cảnh bắt buộc phải khai báo điện tử, dơn vị đã triển 

khai và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. 

 1.5. Việc thực hiện báo cáo phần mềm theo quy định Thông tư số 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ 

thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

Thực hiện duy trì thường xuyên, liên tụcbáo cáo phần mềm theo quy định 

tại thông tư số 54/2015 TT-BYT ngày 28/12/2015 về việc hướng dẫn chế độ báo 

cáo và khai báo bệnh, dịch truyền nhiễm tại Văn phòng và các Tổ kiểm dịch y tế 

cửa khẩu. 

 1.6. Việc triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác 

kiểm dịch y tế biên giới. 

         Đơn vị đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác 

kiểm dịch y tế biên giới đến từng Kiểm dịch viên thông qua nhiều hình thức 

như: triển khai trên phần mềm, tổ chức tập huấn …đặc biệt từ khi có dịch 

Covid-19 tất cả các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được triển khai kịp thời 

đến từng Kiểm dịch viên của đơn vị.Tuy nhiên, theo đơn vị báo cáo Cửa khẩu 

Pò Nhùng chưa thực hiện niêm yết quy trình về kiểm dịch y tế biên giới, chưa 

niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính, chưa thông báo việc việc khai báo Y tế 

cho khách nhập cảnh, lý do cửa khẩu Pò nhùng từ 25/01/2020 đến nay dừng 

hoạt động do phía Trung Quốc đóng cửa, cơ sở nhà trạm chưa được xây dựng. 

         2. Việc triển khai các hoạt động chuyên môn. 

         2. 1. Kiểm dịch y tế đối với người: 

 2.1.1.Năm 2019: 

- Kiểm dịch y tế đối hành khách nhập cảnh: 

  + Tổng số hành khách: 2.173.464 

  + Số hành khách được kiểm tra:2.173.464 

   + Số hành khách nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm: 0 

  + Số hành khách được xử lý/ cách ly: 0 

- Kiểm dịch y tể đối hành khách xuất cảnh: 

 + Tổng số hành khách: 2.179.231 

 + Sổ hành khách kiểm tra: 2.179.231 

 + Số hành khách nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm: 0 

 + Số hành khách được xử lý/cách ly: 0 
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 2.1.2 Năm 2020: 

- Kiểm dịch y tế đối hành khách nhập cảnh: 

 + Tổng số hành khách: 545.679 

 + Số hành khách được kiểm tra:545.679 

  + Số hành khách nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm: 141 ( cách ly 

tại BV đa khoa tỉnh, 09 trường hợp người Trung Quốc được giải thích trở lại 

Trung Quốc). 

 + Số hành khách được xử lý/ cách ly:73.053 

- Kiểm dịch y tể đối hành khách xuất cảnh: 

 + Tổng số hành khách: 2.179.231 

 + Sổ hành khách kiểm tra: 2.179.231 

 + Số hành khách nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm:0 

 + Số hành khách được xử lý/cách ly:0 

 2.2. Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận chuyển 

 2.2.1 Năm 2019: 

- Phương tiện nhập cảnh 

 + Tổng số phương tiện nhập cảnh: 137.137 

 + Số lượng phương tiện kiểm tra: 137.137 

 + Số lượng xử lý: 17 

- Phương tiện xuất cảnh 

 + Tổng số phương tiện xuất cảnh: 104.833 

  + Số lượng phương tiện kiểm tra: 104.833 

  + Số lượng xử lý: 0 

2.2.2 Năm 2020 

 - Phương tiện nhập cảnh:Số lượng phương tiện kiểm tra: 201.997/ Tổng 

số phương tiện nhập cảnh: 201.997. 

 - Phương tiện xuất cảnh: Số lượng phương tiện kiểm tra: 119.614/ Tổng 

số phương tiện xuất cảnh: 119.614. 

 - Số lượng xử lý y tế xuất nhập cảnh: 268.892 (gộp chung 2 năm) 

2.3. Tình hình thực hiện kiểm tra hàng hóa xuất, nhập cảnh 

2.3.1 Năm 2019 

- Hàng hóa nhập cảnh: 795.463 tấn 

+Tổng số hàng hóa kiểm tra y tế 

+ Tổng số hàng hóa nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

+ Số lượng mẫu xét nghiệm được lấy/số lượng hàng hoá nghi ngờ 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

+ Số lượng hàng hóa phải xử lý y tế. 

- Hàng hoá xuất cảnh: 1.815.388 tấn  
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+ Tổng số hàng hóa kiểm tra y tế. 

 + Tổng số hàng hóa nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

+ Số lượng mẫu xét nghiệm được lấy/số lượng hàng hóa nghi ngờ 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

+ Số hàng hóa phải xử lý y tể. 

2.3.2 Năm 2020 

 - Hàng hóa nhập cảnh: 1.424.984 tấn 

+Tổng số hàng hóa kiểm tra y tế 

+ Tổng số hàng hóa nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 

+ Số lượng mẫu xét nghiệm được lấy/số lượng hàng hoá nghi ngờ 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

+ Số lượng hàng hóa phải xử lý y tế. 

 - Hàng hoá xuất cảnh: 1.611.759 tấn  

+ Tổng số hàng hóa kiểm tra y tế. 

 + Tổng số hàng hóa nghi ngờ mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

+ Số lượng mẫu xét nghiệm được lấy/số lượng hàng hóa nghi ngờ 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

+ Số hàng hóa phải xử lý y tể. 

 2.4. Việc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế 

 Đơn vị thực hiện nghiêm túc và đầy đủ báo cáo tuần, tháng, quý, năm 

theo quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BYT ngày 28/10/2019  (thay thế 

thông tư 15/2014/TT-BYT ngày 15/5/2014) của Bộ Y tế về hướng dẫn thông 

tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế, thực hiện báo cáo hàng tháng về Sở Y tế 

theo quy định. 

          3. Việc thực hiện các quy định về thu, nộp giá dịch vụ kiểm dịch y tế; 

quản lý, sử dụng nộp ngân sách Nhà nước; việc sử dụng giá dịch vụ kiểm 

dịch y tế được trích lại từ hoạt động kiểm dịch y tế; việc quản lý, lưu trữ hồ 

sơ thu, nộp giá dịch vụ kiểm dịch y tế. 

3.1. Việc thực hiện trình tự, thủ tục và lưu trữ chứng từ thu, nộp giá dịch 

vụ kiểm dịch y tế tại các Cửa khẩu trên biên giới Việt - Trung: 

Đoàn thanh tra đã lựa chọn ngẫu nhiên hồ sơ thu, nộp giá dịch vụ kiểm 

dịch y tế quý 1 năm 2019 và Quý 4 năm 2020 tại 04 cửa khẩu biên giới có nhiều 

hàng hoá, phương tiện xuất, nhập cảnh để thanh tra, bao gồm: Cửa khẩu Tân 

Thanh; Cửa khẩu Chi Ma; Cửa khẩu Cốc Nam và Cửa khẩu Hữu Nghị. 

Đơn vị đã thực hiện lưu trữ đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc cung 

cấp dịch vụ kiểm dịch y tế và thu, nộp giá dịch vụ kiểm dịch y tế như: Giấy khai 

báo y tế hàng hóa và phương tiện vận tải (đối với đường bộ, đường sắt) theo 

Mẫu số 04; Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận tải 

đường bộ, đường sắt, đường hàng không  theo Mẫu số 09 tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng  06 năm 2018 của Chính phủ quy 



6 

 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về 

kiểm dịch y tế biên giới; Bảng kê thu phí kiểm dịch y tế; Hoá đơn thu tiền cung 

ứng dịch vụ kiểm dịch y tế; Chứng từ thu, nộp tiền kiểm dịch y tế vào tài khoản 

của Trung tâm Kiểm dịch y tế mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh. Hồ sơ chứng từ 

được đóng gói gọn gàng, ngăn nắp, lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo từng Cửa khẩu và 

lưu trữ theo đúng thứ tự thời gian. Hổ sơ lưu trữ phản ánh đơn vị đã cơ bản thực 

hiện đúng quy trình kiểm dịch y tế theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-

CP ngày 25 tháng  06 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. 

Tuy nhiên: 

* Đối với Giấy khai báo y tế hàng hoá và phương tiện vận tải (đối với 

đường bộ, đường sắt) theo Mẫu số 04:  

- Phần khai hàng hoá: Không khai báo đủ các nội dung thông tin nơi đi, nơi 

đến và thời gian đến cửa khẩu và tên cửa khẩu; Danh mục hàng hoá khai gộp 

nhiều mặt hàng; không ghi số lượng và quy cách đóng gói (số lượng hộp, kiện, 

thùng hàng) mà chỉ ghi tổng trọng lượng hàng. 

- Phần khai phương tiện (đường bộ, đường sắt): Không khai báo đủ nội 

dung nơi đi, nơi đến, tên chủ phương tiện, địa chỉ và thời gian đến cửa khẩu; Có 

khai báo số hiệu, biển số xe nhưng không khai báo đầy đủ nội dung ở các cột số 

liệu khác có liên quan. 

- Chủ hàng, chủ phương tiện không trả lời đủ các câu hỏi theo quy định tại 

Mẫu số 04 (Ví dụ không trả lời các câu hỏi: Hàng hoá hoặc phương tiện vận tải 

có xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch khổng? Hiện nay hoặc trong thời gian 

hành trình trên phương tiện có người mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh không? Có 

giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế hàng hoá không? Có giấy chứng nhận 

kiểm tra và xử lý y tế phương tiện vận tải không?). 

Tài liệu minh chứng cho các nhận xét, đánh giá nêu trên gồm: Giấy khai 

báo y tế kèm theo Giấy chứng nhận kiểm tra y tế số 0050349 ngày 10/03/2019 

có các mặt hàng Táo, Quýt, Xoài quả tươi; Giấy khai báo y tế kèm theo Giấy 

chứng nhận kiểm tra y tế số 0051006 ngày 11/03/2019 có các mặt hàng Quýt, 

Nho, Táo quả tươi; v.v…). 

- Phần ghi ý kiến của kiểm dịch viên y tế: Còn nhiều trường hợp ghi quá 

vắn tắt, viết tắt, diễn đạt không rõ dàng (Ví dụ: Ghi Kiểm tra y tế thay vì phải 

ghi là kiểm tra y tế phương tiện xe ô tô, kiểm tra y tế hàng hoá trên xe hay kiểm 

tra y tế cả phương tiện và hàng hoá trên xe; Ghi không đúng danh từ chuyên 

môn như tại Giấy khai báo y tế ngày 04/01/2019 làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận 

kiểm tra/ xử lý y tế số 0035656 ngày 14/01/2019. Thay vì Kiểm dịch viên y tế 

ghi là "Kiểm tra y tế hàng hoá" thì kiểm dịch viên y tế lại ghi là "KDYT hàng" 

tức là kiểm dịch y tế hàng, vừa viết tắt, vừa không rõ nghĩa. 

Việc ghi đầy đủ, rõ dàng nội dung trên Giấy khai báo y tế đối với hàng hoá 

xuất, nhập khẩu và phương tiện xuất, nhập cảnh là rất quan trọng. Bởi vì, đó 

chính là cơ sở để kiểm tra, xử lý và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế; 



7 

 

đồng thời là cơ sở để tính thu tiền dịch vụ kiểm dịch y tế; cần chấn chỉnh, rút 

kinh nghiệm. 

* Đối với Giấy chứng nhận kiểm tra/xử lý y tế hàng hóa, phương tiện vận 

tải đường bộ, đường sắt, đường hàng không  theo Mẫu số 09: 

- Phần kiểm tra và xử lý y tế hàng hoá: Danh mục hàng hoá được kiểm tra 

còn ghi gộp nhiều mặt hàng (Ví dụ: Táo, Quýt, Xoài tươi; Quýt, Nho, Táo quả 

tươi) vào trong cùng 01 dòng; Không ghi số lượng và quy cách đóng gói (Ví dụ: 

số lượng hộp, kiện, thùng hàng) mà chỉ ghi tổng trọng lượng hàng; Có trường 

hợp tên hàng hoá được kiểm tra ghi quá vắn tắt (Ví dụ: Ghi hàng hoá được kiểm 

tra là "Máy" với số lượng là 6.500 kg, không ghi thuộc chủng loại máy móc gì, 

thuộc lĩnh vực nào). 

- Phần kiểm tra và xử lý y tế phương tiện: Chứng nhận kiểm tra y tế không 

ghi địa chỉ của chủ phương tiện; ghi gộp quá nhiều phương tiện trên cùng 01 

giấy chứng nhận (Ví dụ: Giấy chứng nhận kiểm tra/ xử lý y tế số 0035207 ngày 

09/01/2019 không ghi địa chỉ chủ phương tiện, cho phép 35 phương tiện, bao 

gồm 20 xe ô tô dưới 05 tấn và 15 xe ô tô trên 05 tấn qua Cửa khẩu Hữu Nghị; 

Giấy chứng nhận kiểm tra/ xử lý y tế số 0035206  ngày 09/01/2019 cũng không 

ghi địa chỉ chủ phương tiện, cho phép 26 phương tiện, bao gồm 16 xe ô tô dưới 

05 tấn và 10 xe ô tô trên 05 tấn của Trung Quốc được qua của Khẩu Hữu Nghị. 

Cả 02 Giấy chứng nhận trên được lập dựa trên 02 Giấy khai báo y tế hàng hoá 

và phương tiện vận tải nhập cảnh của đại diện chủ phương tiện là Lâm Tiểu 

Minh (Nội dung khai báo hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc; Số hiệu và biển số 

xe quá nhiều, khai báo viết tay biển số xe tràn hết sang các cột: Số lượng 

phương tiện; Trọng Tải; Số nhân viên và Số lượng hành khách). 

- Theo hồ sơ lưu trữ và báo cáo của đơn vị: Đối với hàng hoá cần được 

kiểm tra y tế, cấp giấy chứng nhận hàng hoá đã được kiểm tra y tế được phép 

qua các cửa khẩu và thu giá dịch vụ kiểm dịch y tế, cán bộ kiểm dịch y tế hoàn 

toàn chỉ căn cứ vào khối lượng hàng hoá ghi trên Giấy khai báo y tế hàng hoá và 

phương tiện vận tải. Đối với những lô hàng hoá quan sát thấy nghi ngờ có sự 

chênh lệch về khối lượng giữa số liệu khai báo của chủ hàng và số liệu thực tế 

thì đơn vị cũng chưa có giải pháp nào để kiểm tra, đối chiếu (Ví dụ: Cân tại trạm 

cân; Đầu tư thiết bị cân, v.v…). Cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 

* Bảng kê thu phí kiểm dịch y tế: 

Tính gộp quá nhiều phương tiện trên cùng một bảng kê thu tiền: Ví dụ 

Bảng kê ngày 09/01/2019 tính thu dịch vụ kiểm tra y tế 61 phương tiện gồm 36 

xe ô tô dưới 5 tấn và 25 xe ô tô trên 5 tấn với tổng số tiền là 1.755.000 đồng cho 

02 Giấy chứng nhận kiểm tra y tế số 0035207 (35 xe) và 0035206 (26 xe) ngày 

09 tháng 01 năm 2019 đã nêu ở trên. Tồn tại này không tạo thuận lợi cho việc sử 

dụng mẫu giấy khai báo y tế hàng hoá và phương tiện. Bởi vì, số dòng và số cột 

trên Giấy khai báo y tế hàng hoá và phương tiện vận tải  (đối với đường bộ, 

đường sắt) theo Mẫu số 04chỉ có hạn, nên chỉ phù hợp với việc khai báo từ 01 

đến 10 phương tiện xe ô tô); Đồng thời cũng không thuận lợi cho việc kiểm tra, 

đối chiếu số liệu giữa Giấy khai báo của chủ phương tiện với Giấy chứng nhận 
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kiểm tra y tế và các chứng từ thu tiền dịch vụ kiểm dịch y tế. Cần chấn chỉnh, 

khắc phục. 

* Việc sử dụng hoá đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ: 

- Đơn vị sử dụng Hoá đơn Mẫu số 02GTTT3/001 do Cục thuế tỉnh Lạng 

Sơn phát hành để thực hiện cung ứng dịch vụ và thu tiền kiểm dịch y tế đối với 

việc kiểm tra y tế/ xử lý y tế hàng hoá xuất, nhập khẩu và phương tiện xuất nhập 

cảnh theo quy định. Theo quy định: Liên 1.Lưu để lưu tại quyển; Liên 2.Giao 

ngươi mua; Liên 3.Nội bộ.Tuy nhiên: 

Nhiều hoá đơn cung ứng dịch vụ kiểm dịch y tế, đơn vị vẫn để nguyên tất 

cả 03 liên tại quyển hoá đơn bán hàng; không thực hiện giao hoá đơn "Liên 2. 

Giao người mua" cho người mua hàng ; không chuyển Hoá đơn bán hàng  "Liên 

3.Nội bộ" cho kế toán tổng hợp để hạch toán doanh thu cung cấp dịch vụ kiểm 

dịch y tế để lưu trữ cùng với chứng từ chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị; 

Theo quy định về sử dụng Hoá đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ thì người mua 

hàng phải ký tên, ghi rõ họ tên. Tuy nhiên, rất nhiều Hoá đơn bàn hàng, cung 

ứng dịch vụ kiểm dịch y tế có ghi họ tên nhưng lại thiếu, không có chữ ký của 

người mua hàng như tại Cửa Khẩu Hữu Nghị: Hoá đơn số 0071117 ngày 

10/01/2019 người mua là Vi Thị Thuý, Công ty Tân Huế Viên số tiền 50.000 

đồng; Hoá đơn số 0071123 ngày 10/01/2019 người mua là Phạm Cao Bình, 

Công ty TNHH Đầu tư TM và DV Kim Sơn số tiền 35.000 đồng; Hoá đơn số 

0071135 ngày 10/01/2019 người mua là Trần Thị Thu Hoài, Công ty TNHH An 

Khang số tiền 115.000 đồng đều không có chữ ký của người mua hàng. 

Theo tại Điểm b), Khoản 2, Điều 16 tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC 

ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2014/ 

ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, 

cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2010 của Chính phủ đã quy định: "Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc 

không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi 

rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa 

chỉ, mã số thuế”.Tuy nhiên, nhiều Hoá đơn cung ứng dịch vụ ghi số tiền trên 

200.000 đồng, người mua không lấy hoá đơn nhưng đơn vị chưa thực hiện đúng 

quy định nói trên. Ví vụ: Hoá đơn số 0071102 ngày 09/01/2020 ghi số tiền là 

2.010.000 đồng; Hoá đơn số 0071103 ngày 09/01/2020 ghi số tiền là 1.775.000 

đồng; Hoá đơn số 0071106 ngày 09/01/2020 ghi số tiền là 1.945.000 đồng; Hoá 

đơn số 0071165 ngày 11/01/2020 ghi số tiền là 2.135.000 đồng; Hoá đơn số 

0071171 ngày 11/01/2020 ghi số tiền là 3.330.000 đồng; Hoá đơn số 0071203 

ngày 14/01/2020 ghi số tiền là 4.235.000 đồng, v.v… đều có số tiền trên 

200.000 đồng nhưng không ghi cụm từ “người mua không lấy hóa đơn” mặc dù 

không giao hoá đơn cho khách hàng (vẫn còn lưu Liên 2 .Giao người mua tại 

quyền hoá đơn lưu). 
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- Kể từ tháng 11 năm 2020, Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế đã chuyển 

từ việc sử dụng Hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Cục thuế tỉnh Lạng Sơn 

phát hành sang sử dụng Hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa 

đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Thông tư số 68/2019/TT-BTC 

ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 119/2018//NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định 

về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Việc lập và sử dụng hoá 

đơn điện tử để cung cấp dịch vụ kiểm dịch y tế của đơn vị đã có nhiều điểm tiến 

bộ và đi vào nề nếp hơn. Mặt khác, theo Quy định tại Điểm a), Khoản 3, Điều 3 

của Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính thì trên hóa 

đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.Tuy vậy, một 

số Hồ sơ liên quan đến dịch vụ kiểm dịch y tế từ tháng 11 năm 2020 vẫn còn có 

tồn tại, thiếu sót, chủ yếu liên quan đến Giấy khai báo y tế hàng hoá và phương 

tiện vận tải. Ví dụ như tại Cửa khẩu Hữu Nghị: 

Giấy khai báo y tế ngày 22/11/2020 cùng hổ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm 

tra và xử lý y tế số N16554 /YT-VN và Hoá đơn bán hàng số 0008717 ngày 

22/11/2020 tại cột Danh mục hàng hoá không ghi tên bất cứ mặt hàng nào cần 

kiểm tra y tế nào mà lại ghi 07 biển số xe ô tô trên 04 dòng; cột số lượng và quy 

cách đóng gói hàng hoá không có thông tin gì; cột Trọng lượng thì dòng đầu tiên 

ghi tắt là LKĐT (linh kiện điện tử), dòng thứ 2 ghi tắt là 4T/xe (4 tấn/xe), người 

khai báo là Lục Thị Vừng đại diện cho chủ hàng là Công ty TNHH Trang Phi; Ý 

kiến kiểm dịch viên ghi tắt là KT hàng (kiểm tra y tế hàng hoá). 

Giấy khai báo y tế ngày 22/11/2020 cùng hổ sơ cấp Giấy chứng nhận kiểm 

tra và xử lý y tế số N16536/YT-VN và Hoá đơn bán hàng số 0008687 ngày 

22/11/2020 tại cột Danh mục hàng hoá không ghi tên bất cứ mặt hàng nào cần 

kiểm tra y tế nào mà lại ghi 05 biển số xe ô tô trên 05 dòng; Cột số lượng và quy 

cách đóng gói hàng hoá không có thông tin gì; Cột Trọng lượng thì dòng tổng 

cộng ghi 3 tấn/xe; Người khai báo là Lý Thanh Huyền đại diện cho chủ hàng là 

Công ty TNHH MTV TM Hằng Anh không tích trả lời cả 04 câu hỏi tại mẫu 

giấy khai báo y tế; Kiểm dịch viên ghi tắt là KT hàng (kiểm tra y tế hàng hoá). 

Hoá đơn bán hàng số 0008527 và Giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế 

số N16459/YT-VN ngày 22/11/2020 thể hiện cung cấp dịch vụ kiểm dịch y tế số 

tiền 1.080.000 đồng, bao gồm: Khử trùng 16 phương tiện dưới 5 tấn; Khử trùng 

17 phương tiện từ 5 tấn đến 30 tấn. Tuy nhiên, tại Giấy khai báo y tế, chủ 

phương tiện (Lục Kha Mẫn) khai báo hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc, tại cột số 

hiệu, biển số đã khai báo biển số xe của 33 phương tiện trên 03 dòng nhưng viết 

tràn sang tất cả các cột (số lượng phương tiện, trọng tải, số nhân viên, số lượng 

hành khách), không tích trả lời cả 04 câu hỏi trên mẫu khai báo; ý kiến của kiểm 

dịch viên ghi là "Khử trùng xe", không ghi bao nhiêu xe. 

Hoá đơn bán hàng số 0008679 và Giấy chứng nhận kiểm tra và xử lý y tế 

số N16529/YT-VN ngày 22/11/2020 thể hiện cung cấp dịch vụ kiểm dịch y tế số 

tiền 1.170.000 đồng, bao gồm: Khử trùng 18 phương tiện dưới 5 tấn; Khử trùng 
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18 phương tiện từ 5 tấn đến 30 tấn. Nhưng tại Giấy khai báo y tế, chủ phương 

tiện (Hoàng Tuyết Duyên) khai báo hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc, tại cột Số 

hiệu, biển số khai báo biển số xe của 36 phương tiện trên 03 dòng viết tràn sang 

các cột (số lượng phương tiện, trọng tải, số nhân viên, số lượng hành khách), 

không tích trả lời cả 04 câu hỏi trên mẫu khai báo; ý kiến của kiểm dịch viên ghi 

là "Khử trùng xe", không ghi bao nhiêu xe. Cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. 

3.2. Việc thực hiện các quy định về thu, nộp tiền dịch vụ kiểm dịch y tế: 

- Các Tổ kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu trực tiếp thu tiền cung ứng dịch vụ 

kiểm dịch y tế từ chủ hàng và chủ phương tiện vận tài xuất, nhập cảnh rồi nộp 

tiền vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế mở tại Kho 

bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn thông qua một trong các hình thức: 

+ Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản của đơn vị tại Kho bạc nhà nước tỉnh. 

+ Nộp tiền vào tài khoản của đơn vị thông qua chi nhánh hoặc bộ phận giao 

dịch của các ngân hàng thương mại hoặc bộ phận chi nhánh của Kho bạc nhà 

nước tỉnh tại các Cửa khẩu. 

- Đơn vị đã cơ bản thực hiện đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 

Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản 

lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước:"2. Thu khác bằng tiền 

mặt:a) Đối với các khoản thu khác bằng tiền mặt phát sinh tại KBNN: Căn cứ 

vào nội dung các khoản nộp bằng tiền mặt, người nộp tiền lập chứng từ để nộp 

tiền vào tài khoản của mình tại KBNN; KBNN tổ chức thu tiền, xử lý các liên 

chứng từ và hạch toán theo quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế 

toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc và 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

b) Đối với các khoản thu khác bằng tiền mặt phát sinh tại đơn vị sự nghiệp 

công lập: Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập có phát sinh nguồn thu 

bằng tiền mặt từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN, thì 

đơn vị sự nghiệp công lập gửi số tiền thu được vào tài khoản của đơn vị tại ngân 

hàng thương mại hoặc KBNN theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập". 

Đơn vị đã thực hiện mở tài khoản tại các chi nhánh ngân hàng tại một số 

địa điểm có cửa khẩu như: Tân Thanh, Đồng Đăng, v.v… để các Tổ kiểm dịch y 

tế nộp tiền vào tài khoản và chuyển về tài khoản tiền gửi của Trung tâm Kiểm 

dịch y tế Quốc tế tại Kho bạc nhà nước tỉnh. 

* Tuy nhiên:Trình tự, thủ tục nộp tiền, chuyển tiền vào tài khoản tiền của 

đơn vị tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại chưa thật chặt chẽ, cụ 

thể: 

- Năm 2020, phát sinh nhiều chứng từ Tổ kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu Hữu 

Nghị nộp tiền vào Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng 

Sơn trước khi chuyển vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc 

tế mở Kho bạc nhà nước tỉnh, nhưng đơn vị chưa thực hiện ký hợp đồng trách 
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nhiệm đối với ngân hàng này xác định rõ nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của 

mỗi bên trong việc thu nộp, chuyển tiền thu từ dịch vụ kiểm dịch y tế. 

- Đơn vị cũng chưa ban hành các quy định chi tiết cho từng Tổ Kiểm dịch y 

tế tại các cửa khẩu về thời gian định kỳ phải nộp tiền thu dịch vụ kiểm dịch y tế 

vào ngân hàng thương mại hoặc nộp tiền về tài khoản tiền gửi của đơn vị tại 

Kho bạc nhà nước tỉnh; Chưa ban hành quy định về định mức tồn quỹ tiền mặt 

tối đa nguồn thu dịch vụ kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu để đảm bảo quản lý chặt 

chẽ, an toàn tiền mặt và nguồn thu dịch vụ kiểm dịch y tế của đơn vị, tránh thất 

thoát hoặc bị chiếm dụng nguồn kinh phí. Vì vậy, có những Tổ kiểm dịch 

thường xuyên nộp tiền vào tài khoản đều đặn hàng ngày như tại cửa khẩu Hữu 

Nghị; có những Tổ kiểm dịch y tế khoảng cách giữa 02 lần nộp là khá xa, tồn 

quỹ lớn như: Cửa khẩu Tân Thanh nộp tiền vào tài khoản ngày 07/01/2019 số 

tiền 110.175.000 đồng, lần nộp tiền kế tiếp là ngày 14/01/2019 nộp số tiền 

137.095.000 đồng (cách nhau 07 ngày, tồn quỹ khá lớn);  Tổ kiểm dịch y tế tại 

Cửa khẩu Cốc Nam nộp tiền ngày 18/03/2020 số tiền 78.335.000 đồng , lần nộp 

tiền tiếp theo là 30/03/2020 nộp số tiền 173.980.000 đồng (cách nhau đến 12 

ngày và để mức độ tồn quỹ tiền mặt lớn), lần nộp tiền tiếp theo nữa là ngày 

07/04/2019 nộp số tiền 194.285.000 đồng (cách nhau 07 ngày nhưng số tiền tồn 

quỹ tiền mặt như vậy là quá lớn. Đơn vị cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh 

nghiệm. 

3.3. Đối với việc sử dụng giá dịch vụ kiểm dịch y tế được trích lại từ hoạt 

động kiểm dịch y tế các năm 2019 và năm 2020: 

Khoản 3, Điều 2 tại Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y 

tế công lập quy định:"Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ 

với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại được để lại 

đơn vị sử dụng theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với 

đơn vị sự nghiệp y tế công lập".Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế cơ bản đã 

thực hiện đúng quy định của Bộ Tài chính về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí 

kiểm dịch y tế quốc tế. Kinh phí thu được từ hoạt động kiểm dịch y tế, năm 2019 

và năm 2020 đơn vị đã thực hiện trích nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước 2% 

trên tổng số thu, số còn lại được bổ sung nguồn kinh hoạt động của đơn vị theo 

cơ chế tự chủ tài chính đối với vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh 

phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (Quyết định số 2548/QĐ-UBNS ngày 13/12/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phân loại đơn vị sự nghiệp và giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018-2020 cho các đơn vị sự nghiệp y tế khối tỉnh 

thuộc Sở Y tế).Nội dung này đã trùng lặp với nội dung mà Sở Y tế đã tiến hành 

thực hiện tại các biên bản kiểm tra, xét duyệt quyết toán các năm tại Trung tâm 

Kiểm dịch y tế Quốc tế nên không thực hiện trong nội dung thanh tra lần này. 

3.4. Khắc phục những tồn tại theo Kết luận thanh tra số 112/KL-DP 

ngày 18/02/2019 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, thanh tra công tác quản lý 

nhà nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn: 
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Tại kết luận thanh tra số 112/KL-DP, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế kiến 

nghị với Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn: 

"3. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lạng Sơn khắc phục những 

tồn tại trong việc thực hiện các quy định về kiếm dịch y tế quốc tế như tại phần 

II đã nêu trên". 

Tại Điểm b), Khoản 2.3.2, Mục II của Kết luận thanh tra số 112/KL-DP đã 

nêu 03 nội dung tồn tại trong việc ghi chép hồ sơ kiểm dịch y tế như sau: 

"b) Một số tồn tại 

Việc ghi chép một số hồ sơ chuyên môn về kiểm dịch y tế chưa đầy đủ các 

mục theo quy định hiện hành, cụ thê: 

+ Một số Giấy khai báo y tế hàng hóa chưa ghi đầy đủ thông tin: quy 

cách đóng gói, số lượng, tổng cộng theo quy định (hồ sơ ngày 01 tháng 6 năm 

2017; hồ sơ ngày 01 tháng 7 năm 2018 tại cửa khẩu Chi Ma). Giấy chứng nhận 

kiểm tra và xử lý y tế hàng hóa, phương tiện số 16/YT-VN ngày 01 tháng 6 năm 

2017 tại cửa khẩu Tân Thanh. 

+ Giấy khai báo phương tiện chưa ghi đầy đủ thông tin nơi đi, nơi đến, 

tên phương tiện vận tải, tên chủ phương tiện, trọng tải phương tiện (hồ sơ số 

5599/1120/YT-VN ngày 01 tháng 3 năm 2018; 70/1522/YT-VN ngày 01 tháng 6 

năm 2018). 

+ Một số hóa đơn bán hàng thiếu thông tin chữ ký của người mua hàng 

(hóa đơn bán hàng số 9997831 ngày 01 tháng 4 năm 2018; 0046552 ngày 01 

tháng 7 năm 2018)". 

Qua thanh tra cho thấy: Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế cơ bản vẫn 

chưa khắc phục được đầy đủ 03 nội dung tồn tại đã kết luận nêu trên. 

III.KẾT LUẬN 

Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy 

định của pháp luật về công tác kiểm dịch y tế biên giới. Tuy nhiên, việc thực 

hiện trình tự, thủ tục và lưu trữ chứng từ thu, nộp giá dịch vụ kiểm dịch y tế và 

thực hiện khắc phục những tồn tại theo Kết luận thanh tra số 112/KL-DP ngày 

18/02/2019 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, thanh tra công tác quản lý nhà 

nước về kiểm dịch y tế biên giới của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn chưa đầy đủ. 

 Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu xót trên là do: 

- Việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Lãnh đạo và Giám đốc Trung 

tâm chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu sâu sát. 

- Một số cán bộ, kiểm dịch viên y tế thiếu kiểm tra, hướng dẫn, chưa kiên 

quyết yêu cầu đại diện chủ hàng hoá và đại diện chủ phương tiện vận tải xuất, 

nhập cảnh khai báo y tế đầy đủ, đúng quy định.  

- Kế toán trưởng và cán bộ tài chính kế toán của Trung tâm Kiểm dịch y tế 

Quốc tế chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho lãnh 

đạo đơn vị trong việc tổ chức triển khai và hướng dẫn các bộ phận thực hiện đầy 
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đủ các quy định về sử dụng hoá đơn, chứng từ, ấn chỉ và thu, nộp kinh phí, quản 

lý tài chính kế toán. 

- Một số tổ chức, cá nhân đại diện chủ phương tiện vận tải xuất nhập cảnh 

và đại diện chủ hàng hoá xuất nhập khẩu còn hạn chế về sự hiểu biết và ý thức 

trách nhiệm,chưa hợp tác đầy đủ trong việc ghi chép, khai báo y tế và ký tên vào 

các hóa đơn bán hàng, chứng từ có liên quan, chưa làm đúng theo hướng dẫn 

của các Tổ kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP 

DỤNG:  

 Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã nhắc nhở và hướng dẫn đơn 

vị khắc phục  những tồn tại, thiếu xót trong việc thực hiện các quy định về công 

tác kiểm dịch y tế, không có hành vi vi phạm phải xử lý. 

V. KIẾN NGHỊ 

1.Từ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Giám đốc 

Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế: 

1.1. Chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được 

chỉ ra qua thanh tra: 

- Tổ chức tập huấn, tập huấn lại, hướng dẫn đầy đủ về quy trình chuyên 

môn kiểm dịch y tế, đặc biệt là những tồn tại hạn chế được chỉ ra tại Kết luận 

thanh tra cho các bộ phận, cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch y tế tại các cửa 

khấu để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ phương tiện vận tải xuất 

nhập cảnh, chủ hàng hoá xuất nhập khẩu và các tổ chức, cá nhân để nâng cao 

nhận thức, ý thức, chấp hành đầy đủ, nghiêm túc trong việc thực hiện khai báo y 

tế theo quy định. 

- Triển khai khắc phục những tồn tại theo Kết luận thanh tra số 112/KL-

DP ngày 18/02/2019 của Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế. 

1.2. Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với các bộ phận, cá nhân có liên 

quan trong viêc̣ để xảy ra các hạn chế, thiếu sót được phát hiêṇ qua thanh tra, 

tùy theo tính chất mức độ xử lý theo quy định.   

1.3.Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh 

đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân 

trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ.  

1.4. Đối với Kế toán trưởng, cán bộ tài chính kế toán: 

- Quan tâm chỉ đạo và có các giải pháp  để cá nhân, tập thể thực hiện đúng 

các quy định của nhà nước về quản lý thu, chi ngân sách của đơn vị. 

- Yêu cầu Kế toán trưởng, cán bộ tài chính kế toán nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, thường xuyên chủ động đề xuất tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị thực 

hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý tài chính kế toán, sử dụng Hoá 

đơn, ấn chỉ, thu, nộp giá dịch vụ kiểm dịch y tế. 
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1.5.Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế thực hiện 

nghiêm túc Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước 

ngày 15/4/2021. 

2. Các phòng chức năng của Sở Y tế 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện công tác kiểm dịch y tế biên giới tại Trung tâm Kiểm 

dịch Y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn. 

VI. THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA 

Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, giao cho Thanh 

tra Sở Y tế thực hiện công khai kết luận thanh tra bằng hình thức: Đăng trên 

trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lạng Sơn trong 05 ngày liên tục./. 

 
Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh (B/c);  

- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế (B/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế (T/h); 

- Phòng Nghiệp vụ Y dược;  KHTC Sở Y tế; 

- Lưu: VT, Hồ sơ ĐTT.     

- Trang TTĐT Sở Y tế. 

     

 

                GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

            Nguyễn Thế Toàn 
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