UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

Số: 36 /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

R -Vũng T u, ng y 13 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc,
trang thiết bị y tế tư nhân; khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2022
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Ngh đ nh số 122/2014/NĐ-CP, ng y 25/12/2014 củ Chính phủ về tổ
chức v hoạt động củ Th nh tr Y tế;
Căn cứ Quyết đ nh số 1451/QĐ-U ND, ng y 9/6/2016 củ Ủy b n nhân dân
tỉnh
R –Vũng T u, về việc Quy đ nh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ
chức củ Sở Y tế tỉnh
R –Vũng T u;
Căn cứ Quyết đ nh số 1187/QĐ-SYT, ngày 11/12/2021 củ Sở Y tế tỉnh
R Vũng T u Phê duyệt Kế hoạch Th nh tr Y tế năm 2022;
Theo đề ngh củ Chánh Th nh tr Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động sản xuất, kinh
doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân; khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh
nhân đạo (goi tắt Đoàn kiểm tra) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu năm 2022, gồm
các Ông/Bà có tên sau:
1.Ông Nguyễn Xuân Hùng – Chánh Thanh tra Sở Y tế:
Trưởng đoàn;
2.Ông Nguyễn Xuân Tôn- Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế:

Phó trưởng đoàn;

3.Bà Lê Thị Tuyết Nhung-Thanh tra viên Sở Y tế:

Thư ký;

4.Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết –Thanh tra viên Sở Y tế:

Thành viên;

5.Ông Trương Đình Chính, TP Nghiệp vụ Sở Y tế:

Thành viên;

6.Bà Vũ Thị Thanh Huyền - PP Nghiệp vụ, Sở Y tế:

Thành viên;

7.Bà Nguyễn Bảo Nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

Thành viên;

8.Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

Thành viên;

9.Bà Ngô Như Quỳnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:

Thành viên;

10.Ông Đỗ Mạnh Cường , Phòng PC 03, Công an tỉnh:

Thành viên;
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11.Bà Hoàng Thị Hải, Phòng PC 03, Công an tỉnh:

Thành viên;

12.Bà Nguyễn Thị Minh Yến, Phòng PA 03, Công an tỉnh:

Thành viên;

13.Ông Nguyễn Xuân Linh, Phòng PA 03, Công an tỉnh:

Thành viên;

14.Đại diện Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố:

Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra:
- Xây dựng Kế hoạch và đề cương kiểm tra.
- Kiểm tra theo Kế hoạch hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của Pháp
luật về hành nghề y, dược, kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân, khám chữa bệnh
nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- Kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm về hoạt
động sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân, khám chữa bệnh tư nhân,
khám chữa bệnh nhân đạo theo quy định của Pháp luật.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra cho cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Thanh tra Sở trong việc thể hiện
pháp lý trên các văn bản phục vụ cho công tác kiểm tra.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng các
đơn vị có liên quan, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tư nhân;
cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, khám chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn tỉnh Bà RịaVũng Tàu và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- Phòng PA 03, PC 03 Công an tỉnh (ph/h);
- UBND huyện, TX,TP (ph/h);
- Các PGĐ SYT (để biết);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (th/h);
- Phòng Y tế huyện, TX, thành phố (//);
- Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở (//);
- Đăng Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, TTra.

hạm Minh An

