
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
 

Số:         /SYT-NVY 

V/v Tăng cường công tác  phối 

hợp quản lý hành nghề y, dược tại 

các cơ sở y, dược ngoài công lập 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, bên cạnh việc chú trọng củng cố, phát triển mạng 

lưới y tế công lập, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chính sách khuyến khích các cơ sở 

y, dược ngoài công lập có điều kiện phát triển. Với hệ thống y, dược ngoài công 

lập trải rộng trên địa bàn tỉnh, góp phần đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày 

càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận, đồng thời 

giúp giảm quá tải cho các bệnh viện công lập, đóng góp cho sự nghiệp chăm 

sóc, sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Sự thành công của Ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 

trên địa bàn tỉnh có sự đóng góp công sức rất lớn của các Sở, ngành liên quan, 

đặc biệt là công tác phối kết hợp quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập. 

Qua báo cáo của Phòng Y tế, kết quả thanh tra, kiểm tra và phản ánh của 

nhân dân, Sở Y tế thấy: năm 2020, 8/8 huyện, thành phố đều có các cơ sở y, 

dược ngoài công lập có một số tồn tại như: hoạt động hành nghề không có giấy 

phép; thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; sử dụng người hành nghề không có 

chứng chỉ hành nghề; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép; 

hành... Những tồn tại này gây nên bức xúc trong dư luận xã hội, đặc biệt có 

trường hợp ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Nguyên 

nhân chủ yếu của những tồn tại trên là: coi trọng lợi nhuận; hiểu biết những quy 

định của Pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập còn hạn chế; công tác 

thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tra … chưa thường xuyên dẫn đến việc giám sát, 

xử lý các tồn tại sau khi được thanh tra, kiểm tra chưa được khắc phục triệt để; 

các quy định về xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe để ngăn chặn sai phạm. Đặc 

biệt một số loại hình dịch vụ y tế không tuân thủ quy định của pháp luật về hành 

nghề y, dược như: cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp có xâm lấn; vận chuyển người bệnh 

hoạt động không có giấy phép; người bán thuốc không có chứng chỉ hành nghề 

dược; cơ sở dịch vụ kính thuốc; các hình thức quảng cáo trang thiết bị y tế, thực 

phẩm chức năng, mỹ phẩm; cơ sở châm cứu, bấm huyệt xoa bóp, trị liệu và điều 

trị theo phương pháp y dược cổ truyền...  

Trước thực tế đó, để thực hiện tốt quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành 



nghề y, dược ngoài công lập nhằm phát huy những mặt tích cực, kịp thời chấn 

chỉnh, khắc phục những tồn tại, Sở Y tế rất cần có sự phối hợp của các Sở, 

ngành liên quan trong việc quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập. Sở Y tế 

trân trọng đề nghị: 

1. Công an tỉnh Lai Châu:  

- Tăng cường công tác phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố có liên quan trong việc  thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành 

nghề ngoài công lập. 

- Chỉ đạo các đơn vị tuyến huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, trung 

tâm Y tế, các ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt 

động tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Kịp thời điều tra, xử lý 

nghiêm các cơ sở vi phạm Pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tố giác các cơ sở hành 

nghề y, dược bất hợp pháp.  

- Chỉ đạo các đơn vị Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xe cứu 

thương biển trắng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những đơn vị vận 

chuyển bệnh nhân không có giấy phép hoạt động. 

2. Sở Công thương: 

- Tăng cường công tác phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra các cơ sở hành nghề 

y, dược ngoài công lập. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập.  

- Chỉ đạo các đơn vị tuyến huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, trung 

tâm Y tế, các ban ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt 

động tại các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Chú trọng kiểm tra phát 

hiện cơ sở kinh doanh các mặt hàng y tế giả, kém chất lượng. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh khi tuyên truyền, 

quảng cáo các thông tin về khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật về thông tin quảng cáo. Không đăng tin quảng cáo vượt quá khả 

năng chuyên môn hoặc không đúng với nội dung chuyên môn đăng ký hoạt 

động của các cơ sở y, dược ngoài công lập.  

- Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ sở hành nghề 

y, dược ngoài công lập vi phạm các quy định hoạt động, mức độ vi phạm, hình 

thức xử phạt để nhân dân biết, nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tái phạm.  

- Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động y, 

dược ngoài công lập nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành 

nghề cũng như nhận thức của cộng đồng trong lĩnh vực này. 

4. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y, dược ngoài công lập trên 

địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp 

luật hành nghề y, dược. 



- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan 

tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công 

lập trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất đối với các 

cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Trong đó cần tập trung thanh kiểm tra 

các điều kiện hành nghề: chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, việc chấp 

hành các quy định của pháp luật của người đứng đầu chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật, biển hiệu, phạm vi hoạt động chuyên môn ... Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại cộng đồng. 

- Chỉ đạo các cơ quan, hội, đoàn thể, UBND các xã, phường, thị trấn trực 

thuộc không phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc quảng cáo hành nghề 

y, dược ngoài công lập, kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, các loại 

máy chẩn đoán bệnh … không có giấy phép hoặc văn bản nhất do cơ quan có 

thẩm quyền ban hành. 

Sở Y tế kính mong Lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện/thành phố 

quan tâm phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ Sở Y tế hoàn thành nhiệm vụ ./. 

 

 

Nơi nhận:                        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy, UBND tỉnh (b/c);                                    

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

        

 

                        Bùi Tiến Thanh 
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