UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ
Số: 565 /QĐ-SYT

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
dùng trong lĩnh vực y tế tại các cơ sở y tế công lập năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP, ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND, ngày 09/6/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu, về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu;
Căn cứ Kế hoạch số 87/KH-SYT ngày 20/6/2022 của Sở Y tế về kiểm tra việc
quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực
y tế tại các cơ sở y tế công lập năm 2022;
Theo đề nghị của Thanh tra Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn
trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế tại các Trung tâm Y tế: TP.Vũng Tàu,
TP. Bà Rịa, huyện Đất Đỏ; gồm các nội dung sau:
- Nhân sự;
- Cơ sở vật chất - kỹ thuật;
- Việc mua, sử dụng hóa chất, chế phẩm;
- Bảo quản hóa chất, chế phẩm;
- Việc tiêu hủy hóa chất, chế phẩm hết hạn sử dụng.
- Thời gian kiểm tra: Từ ngày Quyết định này được ban hành đến 31/12/2022.
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Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các Ông/Bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Xuân Tôn, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế:

Trưởng đoàn;

2. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Thanh tra viên Sở Y tế:

Phó trưởng đoàn;

3. Ông Nguyễn Văn Vương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Thành viên;
4. Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Thanh tra viên Sở Y tế:

Thư ký;

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra:
- Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các nội dung tại Điều 1 và thực hiện
quyền hạn theo quy định của pháp luật.
- Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Y tế trong việc thể
hiện pháp lý trên các văn bản phục vụ công tác kiểm tra.
- Đoàn kiểm tra tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Sở Y tế và các Ông/Bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các PGĐ Sở Y tế;
- Các phòng chức năng SYT (thực hiện);
- Đăng website Sở Y tế;
- Lưu: VT, Ttra.
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