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KẾ HOẠCH 

Công tác Quản lý nhà nước về  

hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2022 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các Nghị định của 

Chính phủ, Thông tư của Bộ Y tế có liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, dược 

ngoài công lập; Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-SYT ngày 13/4/2022 của Sở Y tế 

thành phố về công tác Quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập 

năm 2022, Ủy ban nhân dân quận Kiến An xây dựng kế hoạch công tác Quản lý 

nhà nước hành nghề y, dược ngoài công lập năm 2022 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 

trong lĩnh vực hành nghề y dược ngoài công lập, nhằm thực hiện tốt chính sách 

xã hội hóa Y tế của Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng và của quận Kiến 

An; hướng dẫn hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập theo đúng quy định 

của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn; từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa 

bệnh ngày càng cao của nhân dân. 

2. Yêu cầu: Thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các quy định của Luật 

khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư 

của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực y tế. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động thông tin, truyền thông: Tiếp tục đẩy mạnh công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới 

lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập, các văn bản của thành phố, của quận 

trên các phương tiện thông tin, trên các hệ thống phát thanh của quận, cổng 

thông tin điện tử. Kết hợp tuyên truyền trực tiếp qua các hoạt động kiểm tra đối 

với các cơ sở hành nghề. Nâng cao ý thức cho người dân về lựa chọn dịch vụ y 

tế bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền về Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật 

Dược, Luật Bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các quy chế chuyên 
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môn, phòng chống dịch bệnh, các Chương trình y tế quốc gia có mục tiêu triển 

khai trên địa bàn quận. 

2. Công tác đào tạo, tập huấn: 

- Phối hợp với Sở Y tế tập huấn và tổ chức thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan tới lĩnh vực y, dược, đặc biệt đối với các văn bản 

mới ban hành; phổ biến các văn bản, tài liệu phục vụ chuyên môn về chẩn đoán, 

điều trị theo quy định của Bộ Y tế. 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà 

nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới lĩnh vực hành nghề Y 

dược ngoài công lập (Luật Khám bệnh chữa bệnh, Luật Dược, Luật Bảo hiểm y 

tế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định 

117/2020/NĐ-CP, Nghị định 109/2016/NĐ-CP, Nghị định 54/2017/NĐ-CP, 

Nghị định 155/2018/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn về hành nghề y dược,...) 

cho những người làm công tác quản lý hành nghề và những người hành nghề y 

dược ngoài công lập trên địa bàn quận. 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho các cán bộ Phòng 

Y tế và cán bộ phụ trách điều trị của các cơ sở y tế thuộc Trung tâm Y tế quận. 

3. Công tác kiểm tra: 

Căn cứ kế hoạch kiểm tra của Sở Y tế, tình hình hoạt động của các cơ sở 

hành nghề và các yêu cầu nhiệm vụ khác, Phòng Y tế chủ động tham mưu thực 

hiện kiểm tra theo quy định, cụ thể: 

- Định kỳ, đột xuất kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở hành nghề y, dược trên 

địa bàn phân cấp quản lý, phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm, tập trung 

vào một số nội dung sau: 

+ Các thủ tục pháp lý; 

+ Chứng chỉ hành nghề của nhân viên tại các cơ sở; 

+ Bố trí nhân lực tại cơ sở hành nghề; 

+ Phạm vi hoạt động chuyên môn; 

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

+ Thực hiện các quy chế chuyên môn; 

+ Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của ngành Y tế và các 

ngành liên quan. 
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- Xử lý nghiêm các cá nhân và cơ sở hành nghề có hành vi vi phạm về 

hành nghề y, dược ngoài công lập theo 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, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính 

phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về việc xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các quy định khác có liên quan. 

4. Công tác thống kê, báo cáo:  

- Thường xuyên rà soát, tổng hợp số liệu các cơ sở hành nghề; Phân loại 

theo từng loại hình hành nghề, năng lực và trình độ chuyên môn ở từng cơ sở 

hành nghề. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo theo Thông tư số 

29/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế 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. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế quận: 

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận triển khai các hoạt động thực 

hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các quy định của pháp luật có 

liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn quận. 

- Chủ động phối hợp với các phòng chức năng của Sở Y tế mở lớp tập 

huấn cho chủ và nhân viên các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, cán bộ, 

công chức, viên chức các đơn vị y tế trên địa bàn kiến thức cơ bản về các văn 

bản liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, dược. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành, 

tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tất cả các cơ sở hành nghề y, dược ngoài 

công lập, tham mưu UBND quận xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế và các quy định khác có liên quan. 
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- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ, ghi chép sổ 

sách, thống kê báo cáo theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của Sở Y tế. Phòng 

Y tế tổng hợp báo cáo về Sở Y tế và Ủy ban nhân dân quận theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế quận: 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phường làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân các phường xây dựng và triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hành 

nghề y, dược ngoài công lập. 

- Phối hợp Phòng Y tế kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý nhà nước 

về hành nghề y, dược ngoài công lập của Trạm Y tế các phường. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định của pháp luật về 

hành nghề y, dược ngoài công lập cho cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan. 

- Tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ nhân viên chấp hành nội quy, 

quy định về giờ giấc làm việc, quản lý chặt chẽ nhân sự tránh chồng chéo, trùng 

lặp người hành nghề giữa công lập và tư nhân. Đưa nội dung việc chấp hành các 

quy định về hành nghề y, dược ngoài công lập gắn với bình xét thi đua hàng năm 

đối với các khoa, phòng và cá nhân cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thông tin và 

Thể thao quận:  

Phối hợp với Phòng Y tế tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về việc thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các quy 

định của pháp luật có liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập; 

hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở các phường triển khai tuyên truyền. 

4. Hội Đông y quận và Hội Hành nghề Y dược tư nhân quận: 

Hướng dẫn hội viên tiếp tục nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, thực 

hiện nghiêm Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các quy định của pháp 

luật có liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập.  

5. Công an quận, Đội Quản lý thị trường số 01:  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Phòng Y tế quận thực hiện các 

nội dung quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập, cử cán bộ tham gia Đoàn 

Kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược ngoài công lập của quận. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân 

dân quận: 

Phối hợp với ngành Y tế triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật có liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập. 
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7. Ủy ban nhân dân các phường: 

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý 

nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên 

truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật 

Dược và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới lĩnh vực hành nghề y, 

dược ngoài công lập. 

- Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ 

sở y, dược ngoài công lập trên địa bàn các phường, xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, 

dược ngoài công lập năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận, yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế (Báo cáo); 

- TT QU, TT HĐND (Báo cáo); 

- CT, các PCT UBND quận; 

- UBND các phường; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Văn phòng HĐND và UBND; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Thị Phượng 
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