
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  12   năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 
Kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 

 

Ngày 11/12/2021, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thanh 

tra y tế năm 2022 kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-SYT; 

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân; khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn Tỉnh, Sở Y tế xây dựng kế 

hoạch kiểm tra như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh hoặc nhân 

đạo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế theo phương pháp hiện đại 

hoặc cổ truyền (gọi tắt là KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo) trên địa bàn Tỉnh. 

- Giúp các cơ sở KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo theo đúng quy định pháp 

luật, đúng quy định chuyên môn của Bộ Y tế; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm 

nhằm bảo đảm sức khỏe nhân dân. 

2. Yêu cầu: 

- Triển khai Kế hoạch đến các cơ sở KBCB tư nhân, đặc biệt là bệnh viện, 

phòng khám đa khoa biết, thực hiện. 

- Kiểm tra, rà soát để phát hiện các cơ sở hoạt động không có giấy phép hoặc 

hoạt động quá phạm vi cấp phép; Người hành nghề không có Chứng chỉ hành 

nghề, sử dụng văn bằng giả; Triển khai thí điểm hoặc áp dụng kỹ thuật, phương 

pháp mới trong KBCB mà chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; Vi phạm 

quy định khám sức khỏe;...Hậu kiểm các cơ sở đã vi phạm. 

- Xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm. 

- Lồng ghép triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật 

về KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo. 

- Thực hiện công tác kiểm tra đúng quy định hiện hành. 

II. Đối tượng, hình thức kiểm tra 

1. Đối tượng: 
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Các cơ sở có hoạt động KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo hoạt động trên địa 

bàn Tỉnh của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hoặc không có yếu tố nước 

ngoài…với nhiều loại hình tổ chức, cụ thể: 

- Kiểm tra định kỳ: Phòng khám đa khoa (PKĐK) Medic Sài Gòn 5 (Tp Vũng 

Tàu), PKĐK Việt Tâm (Thị xã Phú Mỹ), PKĐK Thiên Nam (TP. Vũng Tàu),  

PKĐK Suối Nghệ (huyện Châu Đức), PKĐK Y Sài Gòn (TP. Vũng Tàu), PKĐK 

Vũng Tàu (Tp Vũng Tàu), PKĐK Sài Gòn Bà Rịa-Vũng Tàu (huyện Xuyên Mộc). 

- Kiểm tra đột xuất: 

+Cơ sở nha khoa, Y học cổ truyền, Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm, Kính thuốc, 

Xét nghiệm… 

+Theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Y tế. 

Phân cấp: 

- Cấp tỉnh: Kiểm tra tất cả các cơ sở KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo hoạt 

động trên địa bàn Tỉnh. 

- Cấp huyện: Kiểm tra các cơ sở KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo hoạt động 

trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố là loại hình cá nhân không có yếu tố nước 

ngoài, cụ thể: phòng khám chuyên khoa, đoàn KBCB nhân đạo, dịch vụ kính 

thuốc, thay băng tiêm chích, xoa bóp, xông hơi thuốc, châm cứu, tiêm chủng dịch 

vụ,…). 

2. Hình thức kiểm tra: Định kỳ hoặc đột xuất. 

III. Nội dung thực hiện 

1. Căn cứ pháp lý: 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 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, cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KBCB; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, 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 số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ, Quy định về 

bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 Quy định về hoạt động tiêm 

chủng; 

- Quyết định số 277/QĐ-BYT ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ban 

hành Quy trình thanh tra về Quản lý chất thải y tế; 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn; 
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- 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 16/11/2015 của Bộ Y tế, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 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 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế, Quy định về 

đơn thuốc và việc kê đơn thuộc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; 

- Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế, Quy 

định cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y; 

- Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 01/10/2018 của Bộ Y tế, Quy định về 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Các hướng dẫn kiểm 

soát nhiễm khuẩn kèm theo Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế, 

Hướng dẫn khám sức khỏe; 

- Thông tư Liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Giao thông vận tải, Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe định kỳ đối với 

người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế, Quy định về 

khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

- Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế, Hướng dẫn 

thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với Bác 

sĩ y khoa; 

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế, Quy định về 

quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

- Các văn bản quy định khác có liên quan. 

2. Nội dung kiểm tra: (Đính kèm đề cương) 

- Pháp lý của cơ sở, người hành nghề; 

- Quy chế chẩn đoán bệnh, hồ sơ bệnh án; kê đơn điều trị ngoại trú; 

- Việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng thuốc; tiêm chủng; 

- Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

- Quản lý chất thải y tế… 

IV. Biện pháp thực hiện 

1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành: 
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- Cấp tỉnh: Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, phối hợp Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công 

an tỉnh,… 

- Cấp huyện: Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Công an huyện/thị xã/thành phố,… 

2. Phương tiện: 

- Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh: Xe Sở Y tế, kinh phí nhiên liệu từ nguồn kinh 

phí hoạt động của Thanh tra Sở. 

- Đoàn kiểm tra liên ngành huyện/thị xã/thành phố: Phòng Y tế đề xuất UBND 

huyện/thành phố hỗ trợ. 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Y tế: 

- Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động 

KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo trên địa bàn quản lý. Định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Y tế (Thanh tra Sở); 

- Triển khai Kế hoạch, đề cương kiểm tra cho các cơ sở KBCB tư nhân trên 

địa bàn quản lý. 

2. Thanh tra Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Sở, triển khai Kế hoạch đến 

Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố, Bệnh viện tư nhân và Phòng khám đa khoa tư 

nhân trên địa bàn Tỉnh. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở thành lập đoàn kiểm tra hoạt động KBCB tư nhân, 

KBCB nhân đạo trên địa bàn Tỉnh. 

- Làm đầu mối nhận báo cáo của các Phòng Y tế về công tác kiểm tra KBCB 

tư nhân, KBCB nhân đạo trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động KBCB tư nhân, KBCB nhân đạo 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 của Sở Y tế, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- PC 03, PA 03- Công an tỉnh (ph/h); 

- UBND huyện, TX,TP (//); 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Phòng Y tế huyện/TX/TP (th/h); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (//); 

- Các Phòng CM Sở Y tế (th/h); 

- Đăng website Sở Y tế;  

- Lưu: VT, T.tra. 

 

                  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                       Phạm Minh An 
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