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KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật  

về khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở hành nghề  

khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 

 

  Thực hiện Quyết định số 1602/QĐ-SYT ngày 02/12/2020 của Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh Lai Châu về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020. Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 

30/12/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành đã thực hiện thanh tra tại 21 cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu, gồm: 18 Phòng khám 

chuyên khoa; 01 Phòng chuẩn trị Y học cổ truyền; 02 cơ sở trồng răng (sau đây gọi 

tắt là cơ sở).  

 Xét báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 ngày 31/12/2020 của Trưởng đoàn 

thanh tra, 

Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 52 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập 

đã được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động, trong đó: 02 phòng khám đa khoa; 46 

phòng khám chuyên khoa; 06 cơ sở dịch vụ khác. 

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2020 đối 

với 21 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, trong đó: 20 cơ sở đã được Sở 

Y tế cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh (danh sách theo Quyết định thanh tra 

số 1602/QĐ-SYT ngày 02/12/2020) và 01 cơ sở hành nghề khám chữa bệnh không 

có giấy phép hoạt động. Trong danh sách 20 cơ sở đã được Sở Y tế cấp giấy phép 

hoạt động khám chữa bệnh, Đoàn thanh tra chỉ tiến hành thanh tra được tại 18 cơ sở, 

02 cơ sở đóng cửa dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng không báo cáo Sở 

Y tế về thời gian dừng khám chữa bệnh, gồm: (i) Phòng khám bệnh Hà Nội, địa chỉ: 

Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Thời điểm thanh tra: Phòng 

khám đóng cửa, dừng hoạt động không thông báo Sở Y tế; (ii) Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền Tâm Phát, địa chỉ: Số nhà 08, đường Võ Thị Sáu, tổ 5, phường Tân Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Thời điểm thanh tra phòng khám đã tháo dỡ toàn 

bộ biển hiệu, đóng cửa và không có thông báo Sở Y tế. 

 Địa bàn thanh tra và số cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thanh 
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tra, cụ thể: 

STT Huyện/thành phố 
Số cơ sở hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh được thanh tra 
Ghi chú 

1 Thành phố Lai Châu 07  

2 Huyện Tam Đường 02  

3 Huyện Sìn Hồ 02  

4 Huyện Phong Thổ 01  

5 Huyện Mường Tè 03  

6 Huyện Than Uyên 02  

7 Huyện Tân Uyên 02 

01 có sở hoạt động 

khám chữa bệnh  

không có giấy phép 

Tổng cộng 19  

Nội dung trọng tâm thanh tra: Tài liệu pháp lý; nhân lực; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị; danh mục thuốc; phạm vi hoạt động chuyên môn; tuân thủ quy trình kỹ 

thuật, quy chế chuyên môn... qua công tác thanh tra nhằm nhằm đánh giá thực trạng 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; kịp thời phát 

hiện, chấn chỉnh, xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong khám 

bệnh, chữa bệnh; giúp các tổ chức, cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên 

địa bàn tỉnh chấp hành đúng các quy định của pháp luật; bảo vệ lợi ích của nhà nước, 

quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

 Qua thanh tra trực tiếp tại 19 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kết quả cho thấy: 

 1. Hồ sơ, tài liệu pháp lý 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 18/19 cơ sở đã được cơ quan có thẩm 

quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hoạt động phù hợp với ngành 

nghề đã đăng ký. 

- Giấy phép hoạt động: 

+ 18/19 cơ sở được Sở Y tế tỉnh Lai Châu cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh và phê duyệt danh mục kỹ thuật phù hợp triển khai thực hiện tại 

cơ sở; 

+ 01/19 cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng không có giấy phép 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y tế cấp (Nha khoa Đức Phong, địa chỉ: 

Khu 15, Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu). 

2. Chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nhân lực 

Người đứng đầu phụ trách chuyên môn tại các cơ sở khám chữa bệnh chấp 

hành tốt các quy định về quản lý, sử dụng nhân lực như: 100% người hành nghề là 
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viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị công lập được thủ trưởng cơ quan 

quản lý trực tiếp đồng ý cho phép hành nghề khám chữa bệnh ngoài công lập; 100% 

người lao động tại các sở khám chữa bệnh ngoài công lập được người đứng đầu cơ 

sở thực hiện ký hợp đồng lao động phù hợp theo vị trí hợp đồng, trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ hành nghề. 

 3. Cơ sở vật chất phục vụ khám bệnh, chữa bệnh 

- 18/19 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo 

để đáp ứng cho yêu cầu của công tác khám bệnh, chữa bệnh và phù hợp với mô 

hình hoạt động đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

01/19 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được Sở Y tế thẩm định về điều kiện cơ 

sở vật chất. 

- Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện phân loại, thu gom rác thải, chất thải 

y tế theo quy định của Bộ Y tế; lắp đặt các tiêu lệnh, thiết bị phục vụ công tác 

phòng cháy, chữa cháy; thông tin liên lạc để phục vụ kịp thời cho công tác khám 

bệnh, chữa bệnh. 

4. Chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng thuốc, vật tư y tế 

Qua thanh tra tại 19 cơ sở khám chữa bệnh, Đoàn thanh tra không phát hiện 

việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp bán thuốc cho người bệnh; các loại thuốc, 

vật tư tiêu hao, hóa chất sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là để phục vụ công 

tác sơ cứu, cấp cứu và thuốc chữa bệnh theo chuyên khoa, có nguồn gốc xuất xứ, 

còn hạn sử dụng… đáp ứng cho nhu cầu, phạm vi hoạt động chuyên môn.  

100% cơ sở khám chữa bệnh được thanh tra bố trí cơ số thuốc cấp cứu, hộp 

thuốc chống sốc phản vệ theo quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ. 

5. Phạm vi hoạt động và thực hiện quy chế chuyên môn 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: 18/19 cơ sở khám chữa bệnh đã được Sở Y 

tế phê duyệt danh mục kỹ thuật để làm căn cứ triển khai cung cấp dịch vụ y tế tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 01/19 cơ sở hoạt động không có giấy phép hoạt động, do 

vậy chưa được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật. Tại thời điểm thanh tra, Đoàn 

thanh tra không phát phát hiện cơ sở cung cấp dịch vụ kỹ thuật vượt quá phạm vi 

chuyên môn đã được phê duyệt. 

- Xây dựng quy trình khám bệnh, chữa bệnh: Các cơ sở đã chủ động xây dựng 

quy trình triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với điều kiện thực tế 

của cơ sở khám chữa bệnh, nhất là việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch 

bệnh được người đứng đầu phụ trách chuyên môn quan tâm thực hiện, có biển cảnh 

báo, hướng dẫn người bệnh các biện pháp phòng bệnh, số điện thoại đường dây nóng 

của ngành y tế... được niêm yết công khai.  

- Ghi chép sổ sách, hồ sơ, báo cáo: Các cơ sở khám chữa bệnh cơ bản thực 

hiện đúng quy định tại Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế 

về Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê Y tế áp dụng đối với cơ sở khám 
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bệnh, chữa bệnh tư nhân.  

- Quy chế kê đơn: Việc kê đơn thuốc được các cơ sở đã tuân thủ theo quy định 

tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn 

thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; và Thông tư số 

18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định về đơn thuốc và kê đơn 

thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.  

- Quản lý, xử lý chất thải, rác thải y tế, sinh hoạt: 19/19 cơ sở đã bố trí các 

dụng cụ để tổ chức thu gom, phân loại rác thải theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 58/2015/TTLT-BYT- BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 

6. Chấp hành quy định về biển hiệu, thực hiện công khai một số nội dung 

- Về biển hiệu của 18/19 cơ sở được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh, trong đó:  

+ 15/18 cơ sở thực hiện theo đúng theo quy định tại Điều 41, Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chỉnh phủ. 

+ 03/18 cơ sở có biển hiệu nhưng chưa ghi đầy đủ các nội dung theo quy 

định, gồm: 

(1) Phòng khám răng gia truyền Hoàng Ái Ngân, địa chỉ: Thị trấn Sìn Hồ, 

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. 

(2) Phòng khám Sản phụ khoa BS. Sùng Thị Hoa, địa chỉ: Thị trấn Mường 

Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

(3) Phòng khám chuyên khoa Ngoại Lùng Văn Sung, địa chỉ: Thị trấn Mường 

Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 

- Thực hiện công khai giá dịch vụ: 01/19 cơ sở không thực hiện việc công khai 

giá dịch vụ đối với các danh mục kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

theo đúng quy định (Phòng khám răng gia truyền Hoàng Ái Ngân, địa chỉ: Thị trấn 

Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu). 

- Công khai người hành nghề, thời gian làm việc: 18/19 cơ sở được Sở Y tế 

cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thực hiện theo đúng quy định; 01/19 cơ sở 

(Nha khoa Đức Phong, địa chỉ: thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) 

hoạt động nhưng chưa được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định. 

- Công khai số điện thoại đường dây nóng của Ngành y tế (1900-9095): Các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập đã thực hiện công khai số điện thoại 

đường dây nóng tại vị trí dễ nhận biết theo Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 

của Bộ Y tế về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về 

chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh.  

 III. KẾT LUẬN  

1. Những mặt đã làm được 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh tại 19 cơ sở được thanh tra, cho thấy có 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-52-2017-tt-byt-don-thuoc-va-ke-don-thuoc-hoa-duoc-sinh-pham-trong-dieu-tri-ngoai-tru-372634.aspx
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18 cơ sở được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã chấp hành 

và thực hiện tốt những nội dung sau: 

- Tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo đúng phạm vi chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt. 

- Đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã 

đã Sở Y tế cấp phép hoạt động; có hợp đồng lao động và phân công nhiệm vụ phù 

hợp với phạm vi chuyên môn, chứng chỉ hành nghề. 

- Đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ công tác khám bệnh, chữa 

bệnh và phù hợp với quy mô hoạt động; đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cho yêu 

cầu công tác chuyên môn cũng như cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng. 

- Các loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo chất lượng về nguồn gốc xuất 

xứ, hạn sử dụng để phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện kê đơn 

thuốc theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 và 

Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện cung cấp dịch theo đúng các danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê 

duyệt, qua thanh tra không phát hiện cơ sở cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi 

chuyên môn. 

- Tổ chức ký kết hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; xây dựng kế 

hoạch bảo vệ môi trường và cam kết thực hiện bảo vệ môi trường. 

- Cơ bản thực hiện đầy đủ các nội dung đối với biển hiệu của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; thực hiện việc công khai giá dịch vụ đối với các danh mục kỹ thuật 

triển khai tại cơ sở. 

- Trong quá trình thanh tra Đoàn thanh tra đã bám sát quan điểm chỉ đạo của 

người ra quyết định thanh tra; các thành viên Đoàn chấp hành sự phân công của 

Trưởng đoàn, mục đích, yêu cầu cuộc thanh tra; trong quá trình thanh tra Đoàn đã yêu 

cầu đối tượng thanh tra cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra và 

tiến hành kiểm tra theo quy định; trong quá trình thanh tra các thành viên Đoàn thể 

hiện tính đoàn kết, thống nhất. 

2. Những mặt tồn tại, vi phạm  

 Qua thanh tra cho thấy có 04/19 (chiếm 21%) cơ sở hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, trong đó: 

- 01 cơ sở có một hành vi vi phạm hành chính “Cung cấp dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh” được quy định 

tại Điểm a, Khoản 6, Điều 39, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 29/8/2020 của 

Chính phủ. 

 - 02 cơ sở có một hành vi vi phạm hành chính “Biển hiệu không có đủ các 

thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật” được quy định tại Điểm a, Khoản 1, 

Điều 39, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 29/8/2020 của Chính phủ;  

- 01 cơ sở có hai hành vi vi phạm hành chính, gồm: (i) hành vi thứ nhất “Biển 

hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật” được quy định 
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tại Điểm a, Khoản 1, Điều 39, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 29/8/2020 của 

Chính phủ; (ii) hành vi thứ hai “Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh’’ được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 39, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 29/8/2020 của Chính phủ. 

 IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 

Trong thời gian thanh tra, Đoàn thanh tra đã thực hiện: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở được thanh tra chấp hành các quy định 

của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

- Trưởng Đoàn thanh tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo 

thẩm quyền đối với 04 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có hành vi vi phạm 

hành chính bằng hình thức phạt tiền với tổng số tiền 53.000.000 đồng, các cơ sở vi 

phạm đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định. 

 V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ 

1. Với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thanh tra 

Trong quá trình hành nghề phải chấp hành, thực hiện đầy đủ các quy định của 

Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Khắc phục một số tồn tại, hạn chế: 

- Chỉ tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi đã được Sở Y tế cấp giấy 

phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có biển hiệu được ghi đầy đủ theo 

quy định tại Điều 41, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chỉnh phủ; 

thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh . 

- Thực hiện niêm yết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại 

Khoản 3, Điều 53, Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Nghiêm túc chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh.  

2. Với Phòng Y tế các huyện, thành phố 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu UBND huyện, thành phố tăng cường 

công tác kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công 

lập. Đặc biệt đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được Sở Y tế cấp phép 

hoạt động nếu kiểm tra phát phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị, đề 

xuất với người có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo 

quy định của pháp luật hiện hành (Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài 

công lập đã cấp phép hoạt động được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế tỉnh Lai Châu). 

3. Yêu cầu Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: 

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Ngành Y tế đẩy mạnh công tác 
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tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn 

bản pháp luật có liên quan; phối hợp với Văn phòng Sở tuyên truyền, phổ biến trên 

trang thông tin điện tử của Sở Y tế hoặc các hình thức khác phù hợp trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện... để tuyên truyền, phổ biến đến người dân, 

các tổ chức, cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được biết và thực hiện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Đề xuất các biện pháp xử lý thu hồi, đình chỉ giấy phép hoạt động đối với 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạm dựng hoạt động mà không báo cáo với Sở Y tế 

hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đảm bảo các điều kiện hành nghề theo quy 

định của pháp luật.  

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Thanh tra tỉnh Lai Châu;      (để b/c) 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế;           (để t/h) 

- TTYT các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở đươc thanh tra; 

- Lưu: VT, HSTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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