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Trong thời gian qua, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân đã có nhiều 

đóng góp tích cực trong việc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt 

trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Song bên cạnh đó, còn 

có những tồn tại như: 

Về hành nghề y tư nhân: người hành nghề không có bằng cấp chuyên môn 

theo quy định, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, cơ sở hành nghề 

khám bệnh chữa bệnh không có giấy phép hoạt động, hành nghề không đúng 

phạm vi quy định trong giấy phép hoạt động, trong chứng chỉ hành nghề, đặc 

biệt là các cơ sở Nha khoa. 

Về hành nghề dược tư nhân: đã có nhà thuốc, quầy thuốc mua bán thuốc 

không có giấy phép nhập khẩu, thuốc không có giấy đăng ký lưu hành, thuốc 

giả, thực phẩm chức năng không có giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm. 

Sở Y tế đã áp dụng văn bản pháp luật xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Để 

bảo đảm an toàn sức khoẻ nhân dân trong sử dụng các dịch vụ y tế và thuốc tại 

các cơ sở y tế tư nhân. Sở Y tế đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo 

Phòng Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay các công việc sau: 

1. Ban hành Quyết định kiểm tra các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh và kinh doanh dược trên địa bàn, tập trung vào các cơ sở Nha khoa không 

phép, sử dụng người không có trình độ chuyên môn, người không có chứng chỉ 

hành nghề; các cơ sở kinh doanh dược hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho 

phép, kinh doanh thuốc không được phép lưu hành, thuốc hết hạn dùng. 

2. Giám sát hoạt động và theo dõi đôn đốc thi hành Quyết định xử phạt 

của các cơ sở đã được Thanh tra Sở Y tế ban hành Quyết xử phạt và đình chỉ 

hoạt động.  

3. Thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng các cơ 

sở vi phạm để nhân dân biết không nên đến khám bệnh, chữa bệnh tại các nơi 

chưa được cấp giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật; chỉ nên đến khám 

chữa bệnh ở cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước hay tư nhân đã được cấp phép 

theo quy định và chỉ mua thuốc có số đăng ký của Bộ Y tế cấp để tránh các rủi 

ro do sử dụng các dịch vụ y tế chưa được cấp giấy phép hoạt động. 
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4. Ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực khám 

bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc đến các cơ sở hành nghề và người dân biết. 

Nhận được Công văn này, đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ 

đạo Phòng Y tế và các đơn vị trực thuộc có liên quan khẩn trương tổ chức triển 

khai thực hiện và thông tin kết quả về Sở Y tế (Thanh tra Sở Y tế) theo báo cáo 

định kỳ của Phòng Y tế./.  

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu : VT,TTra.. 
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Trần Quang Hiền 
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