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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 02 năm 2022 

      Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố; 

- Các đơn vị trong ngành Y tế Hà Tĩnh. 

 

 Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

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

định 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 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 (Sở Y tế đã có Văn bản số 324/SYT-TTrS  ngày 

21/01/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ). 

 Ngày 24/01/2022, Bộ Y tế có các Văn bản: Số 01/VBHN-BYT về việc hợp nhất Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; số 02/VBHN-BYT về việc 

hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (các văn bản 

gửi kèm trên Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử và đã được đăng tải trên Cổng Thông tin 

điện tử Sở Y tế Hà Tĩnh). 

 Thực hiện Văn bản số 576/UBND-VX1  ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện các văn bản hợp nhất của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với các 

cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định tại Nghị định và 

các văn bản hợp nhất nói trên của Bộ Y tế đến tận các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền ngành Y tế quản lý; các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế ngoài công lập; các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc chữa 

bệnh, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trên địa bàn biết để thực hiện nhằm tránh 

các sai sót trong quá trình hành nghề.  

2. Giám đốc (Thủ trưởng) các đơn vị trong ngành tiếp tục nghiên cứu, phổ biến đến 

tận các cán bộ, công chức, viên chức và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị 

định và các văn bản hợp nhất nói trên của Bộ Y tế nhằm tránh các sai sót trong quá trình 

thực thi pháp luật.  

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Y tế để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử;                                                          

- Lưu: VT, TTrS 

Gửi văn bản điện tử. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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