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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra liên ngành hành nghề Y dược
tư nhân năm 2022
Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 09/05/2022 của Ủy ban
nhân dân huyện Ia H’Drai về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành
nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện năm 2022.
Đoàn Kiểm tra liên ngành hành nghề Y dược tư nhân huyện Ia H’Drai đã
ban hành Kế hoạch số 08/KH-ĐKT ngày 10/5/2022 về kiểm tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh
thuốc trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2022, Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả
kiểm tra, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Hồ sơ pháp lý về thành lập và hoạt động của cơ sở;
2. Tổ chức, nhân sự, chứng nhận chuyên môn, cơ sở vật chất, điều kiện vệ
sinh môi trường...
3. Trang thiết bị, dụng cụ, thực hiện các quy chế chuyên môn;
4. Thực hiện quy định về giá, quảng cáo và các quy định khác về hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc...
5. Luật dược ngày 06/4/2016;
6. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 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;
7. Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định chi
tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định
số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành Luật Dược;
8. Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế Quy định về
thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành
về công tác dược;
9. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Nghị định số
87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
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10. Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
11. Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng.
12. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế.
13. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ
phí, hóa đơn;
14. Các quy định liên quan về hành nghề khám, chữa bệnh và kinh doanh
thuốc.
* Trong quá trình kiểm tra, tập trung xem xét các nội dung:
- Bằng cấp chuyên môn;
- Chứng chỉ hành nghề dược;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;
- Niêm yết giá thuốc bằng việt nam đồng;
- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức
chuyên môn về dược gần nhất trong thời gian 3 năm (đối với cơ sở chưa đào tạo
phải đăng ký về sở Y tế để được đào tạo trong thời gian sắp tới);
- Sổ sách hoặc máy tính theo dõi nhập, xuất tồn, số lô, hạn dùng, nguồn gốc
của thuốc;
- Thuốc đã hết hạn dùng;
- Thuốc đã có thông báo thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do
không đạt tiêu chuẩn chất lượng;
- Bán thuốc sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và
thuốc khác không được bán theo quy định của pháp luật;
- Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp bán
lẻ thuốc;
II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA: Các cơ sở hành nghề Y, dược tư nhân trên
địa bàn huyện.
III. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ VI PHẠM
Luật dược ngày 06/4/2016;
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP

3
ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày
28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
y tế.
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 155/2018/NĐCP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên
quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc nội dung quản lý nhà nước của Bộ
Y tế.
Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
1. Thời gian: Từ ngày 17/5/2022 đến ngày 19/5/2022.
2. Địa điểm: Trên địa bàn toàn huyện.
V. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
- Tổng số cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 02 cơ sở, trong đó:
+ Cơ sở vi phạm hành chính: 00 cơ sở
+ Cơ sở nhắc nhở: 02 cơ sở (đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ).
Trong đó:
Cơ sở BS Võ Văn Quang: Đang chuyển địa điểm hành nghề khám
bệnh, chữa bệnh.
Cơ sở BS A Nhung: Đang trình Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh.
2. Kiểm tra kinh doanh thuốc:
- Tổng số cơ sở kinh doanh thuốc: 08 cơ sở
+ Đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 03 /08 cơ sở.
Quầy thuốc Thanh Nga
Người đại diện: Bà Lê Thị Thanh Nga.
Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ thuốc tân dược, thực phẩm chức năng.
Địa chỉ: Thôn 2 xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.
Số điện thoại: 0982966716.
Quầy thuốc Thảo Nguyên
Người đại diện: Bà Vũ Thị Giang.
Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ thuốc tân dược, thực phẩm chức năng.

4
Địa chỉ: Thôn 2 xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.
Số điện thoại: 0385478379.
Quầy thuốc Công Minh
Người đại diện: Bà Lê Thị Minh.
Ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ thuốc tân dược, thực phẩm chức năng.
Địa chỉ: Thôn 7 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.
Số điện thoại: 0865870771.
Ba cơ sở trên vi phạm hành chính : “không mở sổ hoặc sử dụng máy tính
để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng nguồn gốc của thuốc và
thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật. Quy định tại điểm c,
khoản 1, điều 59, Mục 3, Chương II, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày
28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y
tế.
Đoàn kiểm tra đã có thông báo gửi UBND các xã xử lý vi phạm hành
chính theo quy định của pháp luật.
+ Nhắc nhở: 05 cơ sở (đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ, cơ sở vật
chất). Cụ thể :
Quầy thuốc Linh Đan. Thôn 1 xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon
Tum.(chưa có khu vực riêng cho các sản phẩm không phải là thuốc đối với
trường hợp có kinh doanh thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo quy định
của pháp luật).
Quầy thuốc Thúy Lài. Thôn 1 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon
Tum(đang trình Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược).
Quầy thuốc Lê Văn Minh. Thôn 9 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon
Tum(đang trình Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược).
Quầy thuốc Nguyễn Thị Hoài. Thôn 3 xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh
Kon Tum(đang trình Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
dược).
Quầy thuốc Quý Thu. Thôn 3 xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
(đang trình Sở Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược).
VI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
+ Các cơ sở đều có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề theo
quy định.
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+ Kê đơn thuốc đầy đủ, rõ ràng các thông tin về tên thuốc, số lượng, hàm
lượng, liều dùng, đường dùng và thời gian dùng thuốc theo quy định của pháp
luật.
- Cơ sở kinh doanh thuốc.
+ Cơ sở đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc: 03/08 cơ sở, chiếm tỷ lệ
37,5%
+Các cơ sở đều đã có Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề dược
theo quy định của pháp luật;
+Cách trình bày, sắp xếp thuốc theo nhóm gọn gàng, phù hợp, vệ sinh cơ
sở sạch sẽ.
+ Cung cấp đầy đủ các mặt hàng thuốc, thực phẩm chức năng phục vụ cho
người bệnh.
2. Tồn tại
- Các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc trên
địa bàn huyện nhỏ lẻ nên việc chấp hành các quy định về hành nghề Y dược tư
nhân còn hạn chế.
- Một số cơ sở vẫn chưa kiểm soát được nguồn gốc của thuốc và thực
phẩm chức năng nhập vào.
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về hành nghề Y dược tư
nhân năm 2022 trên địa bàn huyện Ia H’Drai./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG ĐOÀN

- Sở y tế tỉnh Kon Tum(b/c);
- UBND huyện( b/c);
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trung tâm VH- TT- DL& TT huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TT. BCĐ.

TRƯỞNG PHÒNG LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Võ Quang Hiền

