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KẾ HOẠCH 

Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm,  

thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế trên địa bàn  

huyện Bắc Sơn năm 2020 
 
 

 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 

của Quốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc Hội 

nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2010 của Quốc Hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

điṇh chi tiết môṭ số điều và biêṇ pháp thi hành Luâṭ Dươc̣; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

Quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Căn cứ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BYT ngày 07/9/2010 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và 

mỹ phẩm; 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, Ủy ban nhân 

dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch quản lý hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở 

kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế trên địa bàn 

huyện năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh và người 

hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và 
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trang thiết bị y tế (gọi chung là cơ sở hành nghề) thực hiện nghiêm túc các quy 

định của pháp luật. 

- Phát hiện các mặt tích cực, đồng thời chấn chỉnh và xử lý kịp thời các cơ 

sở có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động, từ 

đó đề xuất những giải pháp quản lý phù hợp. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y, dược 

tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế 

trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước về công tác hành 

nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và 

trang thiết bị y tế từ huyện đến các xã, thị trấn.  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc kiểm 

tra 100% các cơ sở hành nghề trên địa bàn huyện nhằm phát hiện kịp thời những 

trường hợp vi phạm, đề xuất UBND huyện hoặc Sở Y tế xử lý vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

- Tập trung giải quyết những vấn đề quản lý còn tồn tại, những cơ sở cố 

tình vi phạm và những vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. 

- Phát huy những mặt tích cực, động viên những cơ sở thực hiện tốt và 

chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Về công tác tuyên truyền 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người hành nghề 

biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục triển khai các văn bản: 

+ Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009. 

+ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

+ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

+ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám chữa bệnh. 

+ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 

về điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

+ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

về quản lý trang thiết bị y tế. 

+ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy điṇh 

chi tiết môṭ số điều và biêṇ pháp thi hành Luâṭ Dươc̣. 



 3 

+ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

+ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ Quy 

định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

+ Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 để quy định cụ thể về hành 

vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

+ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

+ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm. 

+ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn 

cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế 

sửa dổi, bổ sung một số điều của thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

+ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Y tế 

quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

+ Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 

+ Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc 

và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.  

Và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác 

quản lý nhà nước về y tế. 

2. Cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP), đủ điều kiện 

hành nghề y, dược tư nhân 

Phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn thẩm định thực địa tại cơ sở hành 

nghề để cấp Giấy chứng nhận GPP cho nhà thuốc, quầy thuốc và giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn 

huyện. 

3. Rà soát, thống kê các cơ sở 

- Tổng điều tra, ra soát thống kê danh sách các cơ sở hành nghề y, dược tư 

nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế 

trên địa bàn huyện; Lập danh sách quản lý theo quy định.  

- Thường xuyên ra soát danh sách các cơ sở hành nghề, đối chiếu với 

danh sách Sở Y tế Lạng Sơn, để kịp thời phát hiện và yêu cầu các cơ sở hành 

nghề không có giấy phép ngừng hoạt động, đồng thời báo cáo cho UBND huyện 

và Sở Y tế xử lý theo quy định. 
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4. Công tác tập huấn 

Thời gian tập huấn vào quý IV năm 2020, nhằm nâng cao nhận thức chấp 

hành các quy định của pháp luật đối với cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở 

kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế trên địa bàn 

huyện.  

5. Công tác kiểm tra, giám sát 

5.1. Đối tượng kiểm tra, giám sát 

- Tất cả các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế đang hoạt động trên địa bàn huyện.  

- Các cơ sở kinh doanh thuốc đăng ký với Sở Y tế thẩm định, cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực 

hành tốt nhà thuốc (GPP) trên địa bàn huyện. 

5.2. Nội dung kiểm tra, giám sát 

- Nội dung kiểm tra, giám sát: Bám sát vào Luật, Nghị định, Thông tư 

theo quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, kinh doanh mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Trong quá trình kiểm tra, giám sát phối kết hợp công tác tuyên truyền và hướng 

dẫn các quy định của pháp luật trong lĩnh vực mà cơ sở hoạt động.  

- Kiểm tra, giám sát hồ sơ pháp lý: Giấy đăng ký kinh doanh; chứng chỉ 

hành nghề; giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc; giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và các 

giấy tờ, sổ sách có liên quan. 

- Kiểm tra, giám sát hồ sơ nhân sự: Sơ yếu lý lịch; bằng cấp chuyên môn; 

chứng chỉ hành nghề; hợp đồng lao động; giấy khám sức khỏe. 

- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất, điều kiện thẩm định ban đầu, chủ cơ 

sở có mặt điều hành hoạt động, phạm vi hành nghề, các sổ sách chuyên môn, 

biển hiệu quảng cáo. 

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát về mặt quản lý nhà nước và các điều 

khoản ở cơ sở còn vướng mắc không tháo gỡ được, thì lập hồ sơ trình UBND 

huyện hoặc kiến nghị Thanh tra Sở Y tế xử lý các sai phạm theo quy định. 

- Thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát: Dự kiến 02 đợt/năm vào quý II và 

quý IV năm 2020. 

6. Nội dung kiểm tra, giám sát cụ thể từng cơ sở 

6.1. Đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân 

- Kiểm tra, giám sát hồ sơ pháp lý của cơ sở hành nghề như: 

+ Giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề, pham vi được hoạt động 

chuyên môn, thời gian hoạt động; 

+ Họ tên, bằng cấp chuyên môn người phụ trách và những người hành 

nghề; 
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+ Niêm yết bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc bán lẻ;  

+ Biển hiệu (tên và địa chỉ, điện thoại của cơ sở, phạm vi hoạt động, thời 

gian hoạt động); 

+ Niêm yết công khai tên và số điện thoại của cơ quan quản lý tại cơ sở. 

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các văn bản pháp luật, các điều kiện 

về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn gốc xuất xứ của thuốc, hóa chất, 

sinh phẩm và vật tư y tế, xử lý chất thải ý tế, phạm vi chuyên môn hành nghề; 

chấp hành các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong khám bệnh, chữa 

bệnh; chế độ thống kê báo cáo, hệ thống sổ sách theo dõi ghi chép của cơ sở 

theo quy định của Bộ Y tế. 

- Kiểm tra, giám sát nguồn gốc xuất sứ, chất lượng, hạn sử dụng của 

thuốc; bao bì, nhãn mác; niêm yết giá và thực hiện các quy định khác của Bộ Y 

tế về quản lý sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu háo, vắc xin sinh phẩm tại 

cơ sở. 

- Kiểm tra, giám sát về điều kiện bảo đảm: phòng chấy, chữa chấy; an 

ninh trật tự; cơ sở vật chất bảo quản thuốc; vệ sinh môi trường; nhiệt độ, độ ẩm, 

ánh sang; giá, kệ, bao bì đựng sản phẩm. 

6.2. Đối với các cơ sở kinh doanh trang thiết bị 

- Kiểm tra, giám sát giấy phép kinh doanh, nhân sự và điều kiện cơ sở vật 

chất phục vụ kinh doanh; 

- Kiểm tra, giám sát nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng kinh doanh. 

6.3. Đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng 

- Kiểm tra, giám sát giấy đăng ký kinh doanh; giấy xác nhận kiến thức về 

an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe (giấy khám sức khỏe)… 

- Kiểm tra, giám sát nguồn gốc, xuất xứ, sổ sách theo dõi, hóa đơn mua 

bán thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; bao bì, 

tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng, chứng nhận chất lượng sản phẩm. 

6.4. Đối với cơ sở kinh doanh mỹ phẩm 

- Kiểm tra, giám sát giấy đăng ký kinh doanh. 

- Kiểm tra, giám sát nguồn gốc, xuất xứ, sổ theo dõi, hóa đơn mua bán mỹ 

phẩm, bao bì, tem nhãn, ngày sản xuất, hạn sử dụng, quy định về công bố chất 

lượng sản phẩm… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế 

hoạch, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hành 

nghề; hướng dẫn các xã điều tra ra soát, thông kê các cơ sở hành nghề; thông 

báo và kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc kém chất lượng đến từng cơ sở hành 

nghề. 
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- Tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm 

tra liên nghành và tiến hành triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra liên 

nghành về hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng và trang thiết bị y tế. 

- Chủ động kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở hành nghề; thường 

trực Đoàn kiểm tra liên nghành của huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề. 

Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn được trưng dụng để 

kiểm tra xác minh tính chính xác của đơn thư khiếu nại liên quan đến hành nghề. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

chuyển tải các thông tin của các cơ sở vi phạm nêu trên hệ thống loa phát thành 

của huyện và xã. 

- Trình UBND huyện hoặc Sở Y tế xử lý nghiêm đối với các cơ sở hành 

nghề vi phạm. Tổng hợp kết quả báo cáo cho UBND huyện và Sở Y tế theo quy 

định của pháp luật. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra Giấy phép đăng ký kinh doanh 

đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng và trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện.  

3. Công an huyện 

Phối hợp công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế. Thực hiện xử lý vi phạm pháp 

luật về môi trường và vấn đề đảm bảo an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật; phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị 

trấn chuyển tải thông tin các cơ sở vi phạm, thông báo trên loa phát thanh của 

huyện và xã. 

5. Đội Quản lý thị trường số 5 (Tổ địa bàn Bắc Sơn) 

- Phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế,... phát hiện, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt là vi phạm về thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng giả, hết thời hạn sử dụng, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc,... 

- Nắm tình hình thị trường, giá cả của thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng, trang thiết bị y tế để phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát chặt 

chẽ việc tuân thủ quy định về bình ổn giá. 

6. Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo Trạm y tế các xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt 

công tác quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế trên địa bàn xã, thị trấn. Tổ 
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chức ra soát, điều tra các cơ sở hành nghề; phối hợp với Đoàn kiểm tra liên 

ngành của huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở trên địa bàn quản lý.  

7. Ủy bản nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý về hành nghề y, 

dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị 

y tế trên địa quản lý. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Phát trên hệ thống loa truyền thanh 

của xã nội dung cơ bản của Luật khám chữa bệnh, Luật Dược và các văn bản 

khác có liên quan đến công tác hành nghề; kết quả kiểm tra và xử lý vi phạm, 

đặc biệt thông báo cho người dân về các cơ sở hoạt động không đủ điều kiện 

theo quy định của pháp luật để cùng với nhà quản lý tổ chức thực hiện việc giám 

sát chặt chẽ. 

- Rà soát, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm: Theo dõi quản lý chốt danh 

sách các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng và trang thiết bị y tế trên địa bàn quản lý. 

- Thường xuyên ra soát các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn 

quản lý, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các cơ sở hành nghề không có giấy 

phép và hoạt động không đúng quy định của pháp luật. Định kỳ kiểm tra các cơ 

sở hành nghề trên địa bàn quản lý từ 1 đến 2 lần/ năm, để kịp thời chấn chỉnh và 

xử lý nghiêm các trường hợp cố chấp vi phạm, thì lập hồ sơ trình UBND huyện 

xử lý theo quy định của pháp luật. 
 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình 

triển khai thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Văn phòng HĐND 

và UBND huyện để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.  

  
   

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, VH-TT; 

- Đội Quản lý thị trường số 5; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, TT và TT; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn  
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