
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NHƯ XUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /UBND-CA 

V/v đẩy mạnh công tác quản lý nhà 

nước đối với hoạt động hành nghề y, 

dược ngoài công lập 

Như Xuân, ngày     tháng 7 năm 2021 

             

Kính gửi :  

- Công an huyện; 

- Văn phòng HĐND và HĐND huyện (phụ trách Y tế); 

- Đội Quản lý thị trường số 13; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Trong những năm qua, đã có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát 

triển dịch vụ y, dược trên địa bàn huyện. Hoạt động hành nghề y, dược ngoài công 

lập đã và đang phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, đa dạng các 

loại hình hoạt động, phủ đều khắp 16 xã, thị trấn. Tính đến tháng 10/2020, toàn 

huyện có 23 cơ sở khám đa khoa và chuyên khoa, 72 cơ sở kinh doanh thuốc (đông 

y và tây y). Nhiều cơ sở đã đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ 

thuật cao và cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng tốt, đáp ứng 

nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, góp phần quan trọng vào 

công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hoạt động hành nghề y, dược ngoài 

công lập, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hành nghề không có giấy phép; cho 

thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho 

phép; quảng cáo không đúng với khả năng chuyên môn; chỉ định dùng thuốc chưa 

an toàn hợp lý; biển hiệu ghi chưa đúng quy định, niêm yết giá thuốc và giá dịch 

vụ y tế không đầy đủ, người phụ trách chuyên môn vắng mặt nhưng cơ sở vẫn hoạt 

động .v.v… Tuy chưa xảy ra những tai biến chết người, tàn phế như một số địa 

phương khác nhưng những tồn tại này làm cho chất lượng dịch vụ y tế không đảm 

bảo, gây dư luận không tốt trong xã hội, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho người bệnh. 

 Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trong hoạt động hành nghề y, dược 

ngoài công lập là do: (01) Ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ cơ sở và 

người hành nghề còn hạn chế; (02) Công tác quản lý hoạt động hành nghề y, dược 

ngoài công lập của các cấp, các ngành liên quan chưa thực sự hiệu quả; (03) Hoạt 

động thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; (04) Việc xử lý vi phạm 

chưa nghiêm, các biện pháp xử lý vi phạm chưa đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn sai 

phạm; (05) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật 

về hoạt động hành nghề y, dược tư nhân còn chưa thường xuyên, liên tục, chưa đa 

dạng. 

 Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động hành 

nghề y, dược ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế 
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như đã nêu. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

 1. Văn phòng HĐND và UBND huyện (phụ trách Phòng Y tế) 

 - Tăng cường tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn quản lý hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; phối hợp chặt 

chẽ với các cơ quan chức năng (Công an huyện, Quản lý thị trường và các đơn vị y 

tế) thường xuyên thanh tra, kiểm tra, quản lý cơ sở, nhân lực hành nghề y, dược tư 

nhân trên địa bàn huyện. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định 

hành nghề chuyên môn, đảm bảo các cơ sở kinh doanh thuốc và khám bệnh, chữa 

bệnh… phải được kiểm tra ít nhất 01 lần/năm. Trong đó, cần tập trung vào các cơ 

sở mang tính nhạy cảm như: Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa (răng 

- hàm - mặt, mắt, tai - mũi - họng…); cơ sở dịch vụ y tế (kính thuốc); các cơ sở 

thẩm mỹ, cơ sở châm cứu, bấm huyệt xoa bóp, trị liệu và điều trị theo phương pháp 

y dược cổ truyền; Nhà thuốc tư nhân; các hình thức quảng cáo thực phẩm chức 

năng không đúng quy định… Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm những cơ sở 

hành nghề y, dược không phép trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y, 

dược tư nhân. Cụ thể là: Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 

của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hành nghề y, dược tư nhân; Nghị định số 

103/2003/NĐ-CP, ngày 12/9/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp 

lệnh hành nghề y, dược tư nhân; Thông tư số 01/2004/TT-BYT, ngày 06/01/2004 

của Bộ Y tế về hành nghề y, dược tư nhân; Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 

27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về tăng cường quản lý hoạt động 

hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

 2. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 13 

 Tăng cường rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước trên lĩnh vực y tế trong công tác 

kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ trì tham mưu cho Chủ 

tịch UBND huyện về công tác đảm bảo an ninh trên lĩnh vực y tế. Đồng thời, phối 

hợp với các ngành thường xuyên tham mưu, đề xuất UBND huyện những giải pháp 

để quản lý có hiệu quả hoạt động hành nghề nghề y, dược ngoài công lập, góp 

phần định hướng phát triển theo đúng quy định của pháp luật, huy động tối đa các 

nguồn lực xã hội cho lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

 - Tăng cường nắm tình hình cơ sở, tình hình nhân dân về hoạt động của các 

cơ sở y, dược ngoài công lập để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp các ngành tổ 

chức kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động vi phạm; đồng thời, tăng cường công tác 

quản lý lưu trú, đặc biệt là đối với các trường hợp ngoài địa bàn đến hoạt động, 

không để hành nghề trái pháp luật.  
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 - Phối hợp với các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân để nâng cao nhận thức pháp luật cho 

cán bộ, nhân dân trên địa bàn quản lý. 

 Yêu cầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Thường trực Huyện uỷ (để b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (để b/c); 

- Các đ/c PCT UBND huyện (để chỉ đạo);  

- Bệnh viện Đa khoa huyện (để thực hiện); 

- Trung tâm Y tế huyện (để thực hiện); 

- Lưu: VT, CA. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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