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UBND TỈNH HÀ TĨNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               SỞ Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số: 812/SYT-TTrS                    Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 4 năm 2019 
   V/v phối hợp quản lý, giám sát, 

    theo dõi các cơ sở khám bệnh,  

        chữa bệnh ngoài công lập  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh. 

 

Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-SYT ngày 04/3/2019 của Giám đốc Sở Y 

tế Hà Tĩnh về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa 

bệnh, cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 460/QĐ-SYT 

ngày 05/3/2019 của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh về việc bổ sung thành viên đoàn 

kiểm tra. 

Ngày 20/3/2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại địa bàn huyện Kỳ 

Anh. Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã phát hiện Phòng khám chuyên khoa Răng -

Hàm -Mặt (Nha khoa Quốc tế Á Châu), có địa chỉ tại: Thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trương biển hiệu và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

(KCB) cung cấp dịch vụ y tế nhưng chưa được cấp Giấy phép hoạt động KCB theo 

quy định; Theo thông tin phản ánh của người dân thì cơ sở KCB này vẫn mở cửa để 

cung cấp dịch vụ KCB cho người dân, nhưng khi có đoàn kiểm tra thì đóng cửa bỏ 

trốn. 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Nghị định số 87/2011/NĐ-

CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ Quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành 

nghề và cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB; Nghị định 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ 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; Thông 

tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về thu 

hồi Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn 

của người hành nghề, cơ sở KCB; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Nhằm ngăn chặn kịp thời các sai phạm và bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế 

an toàn cho người dân, Đoàn đã mời phòng Y tế và Trạm Y tế địa phương cùng 

kiểm tra và lập biên bản đình chỉ hoạt động tại cơ sở này, cụ thể: Phòng khám 

chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa Quốc tế Á Châu), có địa chỉ tại: Thôn 

Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian đình chỉ hoạt động 

của cơ sở này kể từ hồi 9 giờ 00 phút ngày 20/3/2019. Cơ sở KCB, cung cấp dịch 

vụ y tế này chỉ được phép hoạt động khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của 

pháp luật. 



2 

 

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, 

dược ngoài công lập, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về KCB, cung 

cấp dịch vụ y tế. Sở Y tế đề nghị UBND huyện Kỳ Anh phối hợp thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với UBND xã Kỳ 

Tân giám sát, theo dõi chặt chẽ quá trình hoạt động tại cơ sở KCB nói trên, tuyệt 

đối không để cơ sở này hoạt động KCB, cung cấp dịch vụ y tế mà không có Giấy 

phép hoạt động KCB trên địa bàn. 

2. Xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nếu cơ sở này vẫn cố tình 

hoạt động KCB, cung cấp dịch vụ y tế khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đối tượng 

hành nghề và người dân về các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược nói 

chung và lĩnh vực KCB nói riêng để người hành nghề biết và thực hiện đồng thời 

nêu cao tinh thần giám sát, tố giác của người dân về các hành vi sai trái trong hoạt 

động KCB, cung cấp dịch vụ tế. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động KCB trên 

địa bàn, ngăn chặn kịp thời các sai phạm, sai sót chuyên môn; xử lý nghiêm các cơ 

sở có hành vi vi phạm pháp luật về KCB theo quy định.  

 Nhận được văn bản này đề nghị UBND huyện Kỳ Anh quan tâm, phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                     (Đã ký) 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Phòng NVY; 

- Phòng Y tế huyện Kỳ Anh; 

- Lưu: VT, TTrS; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế;                                                                                  Nguyễn Tuấn 

Gửi: + VB giấy và điện tử TP bên ngoài;                                 
       + VB điện tử các TP còn lại.                                                                                      
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