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Số:            /SYT-TTrS 
V/v tăng cường công tác kiểm tra đối 

với các cơ sở hành nghề y, dược, kinh 

doanh trang thiết bị y tế.  

 

Lai Châu, ngày        tháng 02 năm 2020 

                                     

                            Kính gửi:  

                                             - Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

                                             - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 
                                                                                             

Thực hiện Công văn số 137/TTrB-P1 ngày 12/02/2020 của Thanh tra Bộ 

Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra cơ sở quản cáo dịch vụ xét nghiệm 

Covid-19; Công văn số 97/TTrB-P3 ngày 31/01/2020 của Thanh tra Bộ Y tế về 

việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đầu cơ, nâng giá thuốc, trang thiết bị 

y tế phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. 

Theo thông báo của Thanh tra Bộ Y tế cho thấy: Trên một số phương tiện 

thông tin đại chúng đưa tin, quảng cáo phòng khám có dịch vụ xét nghiệm 

Covid-19, có nơi quảng cáo dịch vụ xét nghiệm Covid-19 tại nhà và trả kết quả 

nhanh; và việc một số tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra đang diễn biến phức tạp để 

đầu cơ, nâng giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với mặt hàng khẩu trang 

gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Các hành vi nêu trên là 

những hành vi vi phạm quy định của pháp luật.  

Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, 

cá nhân có hành vi vi phạm, Giám đốc Sở Y tế đề nghị lãnh đạo Phòng Y tế và 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thực hiện nội dung sau: 

1. Phòng Y tế các huyện, thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND huyện, thành phố phối hợp 

liên ngành tăng cường công tác kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân tham gia hành 

hành nghề y, dược và các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế… về chấp hành 

quy định của pháp luật và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế 

về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

virus corona gây ra. Trong quá tổ chức thực hiện cần chú trọng kiểm tra đối với 

các tổ chức, cá nhân đưa tin, quảng cáo dịch vụ xét nghiệm Covid-19; nâng giá 

bán các mặt hàng, trang thiết bị, vật tư y tế hiện đang lưu hành trên thị trường 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và tham mưu đề xuất người có thẩm quyền 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai 

danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh 

báo đến người dân được biết. 



Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (qua Thanh tra) để tổng hợp báo cáo 

cấp có thẩm quyền theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND thành lập đoàn/tổ kiểm tra; cử 

viên chức có chuyên môn phù hợp tham gia đoàn/tổ kiểm tra. Riêng đối với Trung 

tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham 

mưu UBND huyện thực hiện kiểm tra trên địa bàn quản lý. 

Trong quá trình kiểm tra phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn về: các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế; các cơ sở y tế được cấp có thẩm quyền giao khám, xét nghiệm, điều 

trị bệnh viện đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra; không đầu cơ, nâng giá các 

mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế hiện đang lưu hành trên thị trường phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Tuyên truyền, phổ biến cho người bệnh, người nhà người bệnh đến khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế về các biện pháp phòng dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.   

3. Giao Thanh tra Sở chủ động tham mưu Giám đốc Sở Y tế thực hiện các 

cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt năm 2020 hoặc thanh 

tra, kiểm tra đột xuất theo quy định của pháp luật. 

Nhận được văn bản này, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức 

triển khai, thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố (để biết); 

- Các phòng chức năng Sở Y tế (để p/h); 

- Lưu: VT; TTrS. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 
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