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Kính gửi:  

    - Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

    - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

    - Phòng Y tế; Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và 

các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế về 

việc Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. 

Trong hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập (gọi 

chung là phòng khám) là nơi tiếp nhận người bệnh đầu tiên, là nơi tiếp xúc với 

nhiều nguy cơ lây nhiễm, lây lan, phát tán dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh 

khác. Phòng khám có vai trò phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, có trách 

nhiệm thực hiện khám bệnh an toàn, ngăn chặn nguy cơ truyền bệnh giữa người 

đến khám, nhân viên y tế và lây lan ra cộng cồng. Để thực hiện tốt vai trò quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực hành nghề y ngoài công lập trong lĩnh vực phòng 

chống dịch bệnh và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội 

dung sau: 

1. Các bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm 

y tế huyện, thành phố: 

- Tăng cường quản lý cán bộ đang công tác tại đơn vị có đăng ký hành 

nghề ngoài công lập việc chấp hành các quy định của Pháp luật về hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 

- Rà soát, lập danh sách các phòng khám có ký hợp đồng hỗ trợ chuyên 

môn với bệnh viện để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy 

chế chuyên môn, kê đơn thuốc điều trị ngoại trú, quản lý chất thải y tế… 

- Tất cả cán bộ khi đăng ký hành nghề ngoài công lập phải được sự nhất trí 

của Giám đốc đơn vị và phải được thể hiện bằng văn bản. Nghiêm cấm cán bộ y 

tế cho thuê, mượn Chứng chỉ hành nghề hoặc hoạt động khám chữa bệnh không 

có giấy phép hoạt động. 

- Phối hợp Phòng Y tế thường xuyên kiểm tra, đánh giá phòng khám an 



toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo 

Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT, ngày 01/12/2020. 

2. Phòng Y tế huyện, thành phố:  

- Chịu trách nhiệm quản lý các phòng khám trên địa bàn quản lý. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các ban, ngành, đơn vị liên quan 

tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các phòng khám; phát 

hiện, xử lý kịp thời và đề nghị Sở Y tế thu hồi CCHN, GPHĐ đối với các phòng 

khám không tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 

người dân đến khám chữa bệnh.  

- Phối hợp với các ban, ngành, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến quy định, quy chế chuyên môn, kê đơn thuốc 

điều trị và các quy định của pháp luật về hành nghề khám ệnh, chữa bệnh; nâng 

cao Y đức của người hành nghề khám, chữa bệnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện kiểm tra, giám sát các 

phòng khám thực hiện Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch 

Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 

4999/QĐ-BYT, ngày 01/12/2020. Kiên quyết xử lý nghiêm và tạm dừng hoạt 

động của phòng khám nếu không đảm bảo an toàn. 

- Thực hiện nghiêm công tác báo cáo định kỳ theo đúng quy định tại Thông 

tư số 29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế về việc quy định biểu mẫu 

và báo cáo thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. 

Trong báo cáo yêu cầu nêu rõ phòng khám nào không thực hiện báo cáo 6 

tháng/lần theo quy định được coi là phòng khám không hoạt động và đề nghị Sở 

Y tế thu hồi Giấy phép hoạt động theo quy định. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- UBND huyện, thành phố; 

- 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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