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Kính gửi:   

  - Phòng Y tế; 

  - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1959/SYT-TTrS ngày 14/6/2022 của Sở Y tế về việc 

tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khám chữa bệnh (KCB) và cung cấp 

dịch vụ y tế ngoài công lập, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Phòng Y tế 

- Rà soát, thống kê các cơ sở KCB, cung cấp dịch vụ y tế, thẩm mỹ trên địa 

bàn (gọi tắt là cung cấp dịch vụ y tế); đặc biệt là các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng 

thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như: phẫu thuật, thủ thuật, 

các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn 

khác…;  

- Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực, tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các cơ 

sở có hành vi vi phạm trong cung cấp dịch vụ y tế, nhất là các cơ sở hành nghề 

không phép, hành nghề không đúng thời gian quy định, sử dụng người hành nghề 

không có chứng chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các 

chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người trái với quy định pháp luật;  

- Phối hợp các cơ quan truyền thông đăng tải công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong cung cấp 

dịch vụ y tế để người dân biết, lựa chọn dịch vụ y tế an toàn. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến cho người dân biết các hiểm 

họa, mối nguy cơ cao có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện KCB tại các cơ sở 

không được cấp phép, cá nhân hành nghề không có chứng chỉ hành nghề KCB; 

cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào 

cơ thể người trái quy định của pháp luật; 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của 

UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động cung cấp dịch vụ y tế nhưng không có giấy phép hoạt động KCB 

theo quy định pháp luật;  
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- Tổng hợp, báo cáo các tổ chức, cá nhân hành nghề cung cấp dịch vụ y tế 

nhưng chưa được cấp phép theo quy định pháp luật trên địa bàn về Ủy ban nhân 

dân huyện (qua phòng Y tế) trước ngày 5/7/2022. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế ; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, YT.                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 
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