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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nội dung Kế hoạch thanh tra y tế năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ AN GIANG 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh An 

Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sỏ Y tế An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh An 

Giang về phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh 

nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 466/TTT-VP ngày 07/10/2021 của Thanh tra tỉnh An 

Giang về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021. 

Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2021 của Thanh tra Sở Y tế 

An Giang đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt theo Quyết định số 25/QĐ-SYT ngày 

12/01/2021 và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 của Thanh tra 

Sở Y tế An Giang đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt theo Quyết định số 23/QĐ-

SYT ngày 12/01/2021; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2021, Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 của Thanh tra Sở Y tế, như sau: 

I. Các cuộc thanh tra chuyển sang năm 2022 

1. Thanh tra hành chính 

- 01 cuộc thanh tra tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra trách 

nhiệm về vai trò quản lý nhà nước về tài chính, tài sản; trách nhiệm về công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. 

- 01 cuộc thanh tra việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống 

độc; lịch trực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang và Trung tâm Y tế 

huyện Thoại Sơn. 
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2. Thanh tra chuyên ngành 

- 02 cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về Dược; 

thực hiện các quy định về chính sách Bảo hiểm y tế; Liên doanh, liên kết trang thiết 

bị y tế, mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện An Phú và 

Trung tâm Y tế huyện Phú Tân. 

- 01 cuộc thanh tra về sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 

- 01 cuộc kiểm tra về chất lượng nước sinh hoạt các cơ sở cung cấp nước. 

- 04 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định về kinh doanh dược phẩm, 

mỹ phẩm, các phương tiện tránh thai, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y 

học cổ truyền. 

- 04 cuộc thanh tra các cơ sở hành nghề y tế tư nhân. 

- 02 cuộc thanh tra điều kiện và chất lượng các cơ sở sản xuất thực phẩm, sản 

phẩm nước uống đóng chai, bình và nước đá. 

- 02 cuộc thanh tra về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống. 

- 01 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế có các dịch vụ siêu âm sản phụ 

khoa, kế hoạch hóa gia đình; 

- 01 cuộc thanh tra, kiểm tra các cơ sở phát hành kinh doanh sách, ấn phẩm và 

các website quảng cáo trong việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh 

sách có nội dung tuyên truyền phổ biến lựa chọn giới tính thai nhi bị nghiêm cấm. 

3. Thanh tra Doanh nghiệp 

3.1. Thanh tra Khám bệnh chữa bệnh: 

- 01 cuộc thanh tra tại 05 doanh nghiệp khám bệnh chữa bệnh về việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, về quản lý chất thải y tế, 

an toàn bức xạ, quản lý nguồn nhân lực và trách nhiệm thực hiện pháp luật về Bảo 

hiểm y tế. 

3.2. Thanh tra các Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm: 

- 01 cuộc thanh tra 05 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mỹ phẩm về nhãn, 

thông tin quảng cáo,  nguồn gốc nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm và việc duy trì thực 

hành tốt sản xuất mỹ phẩm. 

3.3. Thanh tra an toàn thực phẩm: 

- 02 cuộc thanh tra 18 doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 

II. Các cuộc thanh tra, kiểm tra điều chỉnh thực hiện trong năm 2021 

1. Kiểm tra khám bệnh chữa bệnh: 

- 01 cuộc kiểm tra 02 doanh nghiệp khám bệnh chữa bệnh việc thực hiện các 

quy định về phòng chống dịch tại Bệnh viện Mắt Long Xuyên và Công ty TNHH 

Phòng khám Đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn. 
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- 01 cuộc kiểm tra 02 doanh nghiệp khám bệnh chữa bệnh việc thực hiện các 

quy định về phòng chống dịch tại Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Mỹ An và 

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Vạn Phúc. 

2. Kiểm tra các doanh nghiệp phân phối thuốc: 

01 cuộc kiểm tra  08 doanh nghiệp về hoạt động phân phối thuốc và việc thực 

hiện các quy định về phòng chống dịch tại Công ty CP Pymepharco - chi nhánh An 

Giang; Chi nhánh Công ty CPDP TV.PHARM tại An Giang; Công ty CP XNK y tế 

Domesco - Chi nhánh AG; Chi nhánh Công ty CPDP Cửu Long tại An Giang; Công 

ty TNHH Dược phẩm Phước Hưng; Công ty TNHH Dược phẩm Tây Nam; Công ty 

TNHH DP Long Xuyên và Công ty TNHH Dược phẩm Tiền Hồ. 

3. Các cuộc kiểm tra đột xuất các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh 

thuốc, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống khi có dấu hiệu vi phạm 

hoặc phản ánh của người dân. 

Điều 2. Chánh Văn phòng sở, Chánh Thanh tra sở, Trưởng các phòng, ban Sở 

Y tế, Thủ trưởng các đơn vị y tế và các cơ sở, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

            

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Thanh tra tỉnh An Giang; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các Phòng ban Sở Y tế; 

- Các Đơn vị y tế trực thuộc; 

- Lưu: VT, TTra. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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