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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và hành nghề y, 

dƣợc tƣ nhân trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2019 

      

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các dịch vụ y tế, đồng thời giữ vững trật 

tự, kỷ cương trong các hoạt động về kinh doanh mỹ phẩm và hành nghề y, dược 

tư nhân trên địa bàn; phát huy quyền làm chủ của các cơ sở, nâng cao hiệu quả 

quản lý Nhà nước trong lĩnh vực y tế. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

mỹ phẩm và hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện Kỳ Anh năm 2019 cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tăng cường việc chấp hành các quy định của nhà nước trong hoạt động 

kinh doanh mỹ phẩm, hành nghề y, dược tế tư nhân trên địa bàn; nhằm giữ vững 

kỷ cương của pháp luật, đưa các hoạt động này vào nề nếp; 

- Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đáp ứng nhu cầu cung cấp thuốc 

và mỹ phẩm giúp người dân tiếp cận dịch vụ an toàn và hiệu quả.     

2. Yêu cầu: 

Việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hành nghề y, dược tư nhân 

phải khách quan, trung thực, chính xác, công khai, dân chủ, tuân theo pháp luật 

hiện hành, đảm bảo đúng thời gian, đúng phạm vi và không làm ảnh hưởng đến 

hoạt động của cơ sở. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tƣợng kiểm tra:  

Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. 

          2. Nội dung kiểm tra: 

 2.1. Các căn cứ pháp lý trong quá trình kiểm tra: 

 - Luật Dược số 105/2016/QH13; 

 - Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

 - Căn cứ Nghị định số 109/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 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; 

 - Căn cứ các Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011  quy định về 

quản lý mỹ phẩm; số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế về việc Quy 



định thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; số 02/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 Quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

 - Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 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; 

 - Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật Dược. 

2.2. Nội dung kiểm tra: 

        2.2.1. Đối với cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân: 

 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

+ Giấy phép hoạt động của cơ sở hành nghề; 

        + Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của chủ cơ sở và nhân viên; 

 + Cơ sở vật chất và danh mục các trang thiết bị để hành nghề theo quy định 

của Bộ Y tế; 

        + Phạm vi hoạt động chuyên môn và thời gian làm việc; 

 + Hồ sơ, sổ sách, ghi chép tại cơ sở hành nghề; 

 + Vệ sinh môi trường và xử lý rác thải y tế; 

 2.2.2. Đối với cơ sở hành nghề dược: 

 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 

+ Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc; 

+ Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của chủ cơ sở và nhân viên; 

 + Cơ sở vật chất và danh mục các trang thiết bị để hành nghề theo quy định 

của Bộ Y tế; 

+ Biển bảng quảng cáo theo quy định; 

+ Bảng niêm yết giá thuốc và các dịch vụ công khai đúng quy định.       

+ Sổ sách, hóa đơn xuất nhập thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng 

theo quy định;  

        + Kiểm tra thực trạng cơ sở; 

        3. Thời gian kiểm tra: 

- Từ ngày 20/01/2019 đến 20/12/2019; 

- Tiến hành kiểm tra 02 đợt trong năm 2019. 

 III. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

1. Phƣơng pháp kiểm tra : 

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tổ chức kiểm tra ; 

- Đoàn nghe chủ cơ sở báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở, cung cấp các 

hồ sơ liên quan đến cơ sở theo quy định ;  

- Đoàn kiểm tra thủ tục hành chính, kiểm tra thực trạng tại cơ sở hành 

nghề ; 

- Lập biên bản kiểm tra và biên bản xử lý vi phạm hành chính (nếu có) ; 



- Tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở chấp hành các nội dung quy định của pháp 

luật.  

2. Xử lý vi phạm : 

1. Cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm 

- Luật Dược số 105/2016/QH13; 

 - Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

 - Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13; 

- Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 176/2013/NĐ-CP ngày 

15/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế;  

- Các văn bản khác quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước có liên quan; 

2. Xử lý vi phạm 

         Đoàn kiểm tra liên ngành xử phạt trực tiếp hoặc tham mưu Ủy ban nhân 

dân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

IV. ĐOÀN KIỂM TRA: 

Thành phần đoàn gồm: 

          - Chủ trì : Phòng Y tế 

          - Các thành viên: 

          + Trung tâm Y tế huyện; 

 + Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh; 

          + Công an huyện; 

          + Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

          + Đại diện trạm Y tế nơi Đoàn đến kiểm tra; 

          Mời Đội quản lý thị trường số 4 tham gia cùng đoàn; Trung tâm Văn hóa – 

Truyền hình huyện cử phóng viên và đưa tin. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

    1. Phòng Y tế chủ trì : 

           - Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ;  

           - Chuẩn bị các văn bản pháp lý có liên quan sử dụng trong quá trình thực 

hiện kiểm tra ; 

           - Thông báo kế hoạch, lịch kiểm tra cho Uỷ ban nhân dân và trạm y tế các 

xã để phối hợp thực hiện; 

       - Họp đoàn kiểm tra để triển khai kế hoạch, quán triệt nội dung kiểm tra; 

          - Kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, dược và hành nghề y 

tế tư nhân trên địa bàn toàn huyện; 

          - Trình Ủy ban nhân dân huyện xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định hiện 

hành. 

        2. Kết thúc kỳ kiểm tra: 

           Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các 

quy định hiện hành của pháp luật về hành nghề Y, Dược tư nhân tại các cơ sở. 



Báo cáo về Sở Y tế và UBND huyện để có chủ trương, biện pháp tích cực trong 

chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân. 

3. Kinh phí: 

Sử dụng nguồn kinh phí quản lý y tế cơ sở và các nguồn kinh phí hỗ trợ 

hợp pháp khác./.  

Nơi nhận:  
- Sở Y tế; 

- Đ/c CT, các PCT  UBND huyện; 

- UBND, trạm y tế các xã; 

- Các đơn vị thành viên; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Lưu VT; 

- Gửi VB giấy và VB điện tử./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Xuân Thủy 
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