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

            SỞ Y TẾ                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:          /KL-SYT                        Hà Tĩnh,  ngày      tháng 9 năm 2022 

 

KẾT LUẬN 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ  

kính thuốc; khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở khám 

chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, kính thuốc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

Thực hiện Quyết định số 519/QĐ-SYT ngày 08/8/2022 của Giám đốc Sở 

Y tế Hà Tĩnh về Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung 

cấp dịch vụ kính thuốc; khám, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ 

sở khám, chữa bệnh, cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ, kính thuốc trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh.  

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra số 03/BC-ĐKT ngày 05/9/2022 của 

Đoàn kiểm tra và các quy định hiện hành, Sở Y tế kết luận như sau: 

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, PHỔ BIẾN CÁC QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT: 

1. Tổng số cơ sở đƣợc kiểm tra: 13 cơ sở (09 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và 

04 cơ sở dịch vụ kính thuốc). 

2. Tổng số cơ sở vi phạm bị xử lý hành chính: 05 cơ sở, trong đó: 

- Phạt tiền: 01 cơ sở; Số tiền xử phạt: 8.000.000 đồng (tám triệu đồng 

chẵn); đã được nộp vào Kho bạc Nhà nước đầy đủ, đúng quy định. 

- Yêu cầu 04 cơ sở tạm dừng hoạt động với lý do: Chưa đảm bảo thủ tục 

pháp lý hoạt động theo quy định. 

3. Lỗi vi phạm đƣợc phát hiện: 

- Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã thông báo với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (01 cơ sở).  

- Chưa đảm bảo thủ tục pháp lý hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

theo quy định (02 cơ sở). 

- Chưa đảm bảo thủ tục pháp lý hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính 

thuốc theo quy định (02 cơ sở). 

4. Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã kết hợp phổ biến, hướng dẫn các cơ sở 

một số quy định trong quá trình hành nghề, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực 

thẩm mỹ và kính thuốc: 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 khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung 
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một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 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, được sửa 

đổi bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021; Nghị định số 

38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo và các quy định khác của pháp luật 

có liên quan. 

II. KẾT LUẬN: 

1. Ƣu điểm: 

1.1. Về hoạt động của Đoàn kiểm tra: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Giám đốc Sở và sự phối hợp chặt 

chẽ của các đơn vị có liên quan, hoạt động của Đoàn kiểm tra đã triển khai thực 

hiện theo đúng mục đích, yêu cầu và đúng quy định của pháp luật; Đoàn đã 

chuẩn bị đầy đủ các loại văn bản, biểu mẫu có liên quan nhằm phục vụ tốt cho 

cuộc kiểm tra và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến một số quy định về 

cung cấp dịch vụ thẩm mỹ và kính thuốc; đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành 

vi vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.  

- Trong quá trình kiểm tra các thành viên trong Đoàn đã có sự đoàn kết, 

nhất trí cao, làm việc công tâm, minh bạch, trung thực, tự giác đối với nhiệm vụ 

được phân công. 

1.2. Việc thực hiện các quy định về hành nghề cung cấp dịch vụ kính 

thuốc, KCB, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ: 

- Phần lớn các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ được kiểm tra đã thực 

hiện thủ tục thông báo đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ theo quy 

định. Các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có cơ sở vật chất tương đối tốt; người 

hành nghề phần lớn đều đã được đào tạo về chuyên môn phù hợp. Thời điểm 

kiểm tra, các cơ sở tuân thủ đúng về phạm vi chuyên môn hành nghề được phép, 

không phát hiện các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn. 

- Các cơ sở kính thuốc tại thời điểm kiểm tra có cơ sở vật chất tương đối 

tốt, tuân thủ đúng phạm vi chuyên môn hành nghề được phép. 

2. Tồn tại:  

2.1. Về hoạt động của Đoàn kiểm tra: 

Do lịch kiểm tra trùng vào lịch một số cuộc họp của các thành viên đoàn 

kiểm tra nên thời gian kiểm tra chưa thực hiện được theo kế hoạch đã đề ra, số 

lượng các cơ sở được kiểm tra không được nhiều. 

2.2. Đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, kính thuốc:  

 - Kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sau khi thực hiện thông báo đăng ký hoạt 

động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ theo quy định, phát hiện 01 cơ sở không bảo 

đảm một trong các điều kiện sau khi đã thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm 
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quyền đối với các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (địa điểm, nhân sự không đúng với 

thông báo);  

- Tại thời điểm kiểm tra có 04 cơ sở chưa đảm bảo thủ tục pháp lý hoạt 

động theo quy định. 

- Tại thời điểm kiểm tra, trang thiết bị sử dụng phần lớn các cơ sở chưa 

cung cấp được đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

- Một số cơ sở được kiểm tra chưa tự giác, phối hợp tốt trong công tác 

kiểm tra. 

 3. Nguyên nhân tồn tại: 

 - Công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến loại hình hành nghề cung cấp 

dịch vụ kính thuốc, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại một số địa phương, chưa được 

chú trọng, quan tâm. 

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt thực hiện các quy định về 

kinh doanh kính thuốc, dịch vụ thẩm mỹ cho người hành nghề chưa được các địa 

phương chú trọng, quan tâm, chưa tiếp cận được với phần lớn người hành nghề;  

 - Ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề chưa cao, chưa thật sự 

chú trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, chấp hành pháp luật theo quy định. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:  

1. Đối với Bộ Y tế: 

Kính đề nghị Bộ Y tế xem xét đề xuất Chính phủ: 

- Sửa đổi khoản 1, điều 56, Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo như sau: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với 

hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hoạt 

động chuyên môn ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

- Sửa đổi điểm b, khoản 9, điều 2, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ như sau: Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh, thu hồi bản thông báo đăng ký hoạt động, bản tự công 

bố đối với các cơ sở dịch vụ y tế trong thời hạn từ 02 tháng đến 04 tháng đối với 

hành vi quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4, điểm c khoản 5 

và các điểm b, c, d, e khoản 6 Điều này;" 

- Nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền quy định điều kiện cấp phép 

hành nghề đối với cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo hướng chặt chẽ hơn.  

- Công bố công khai các cơ sở đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da 

hợp pháp để người dân, người hành nghề và các cơ quan quản lý Nhà nước được 

biết. 
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2. Đối với các Phòng chuyên môn  Sở Y tế:  

- Giao Thanh tra Sở: Phối hợp tốt trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các quy định về cung cấp dịch vụ kính thuốc, dịch vụ thẩm mỹ 

trên địa bàn tỉnh. Đăng tải công khai Danh sách cơ sở vi phạm trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở Y tế theo quy định. 

- Giao Phòng Nghiệp vụ Y: Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc 

thực hiện các quy định về cung cấp dịch vụ kính thuốc, dịch vụ thẩm mỹ trên địa 

bàn tỉnh. Đăng tải kịp thời các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế; công bố kịp thời các cơ sở dịch vụ thẩm 

mỹ đủ điều kiện hoạt động sau khi đã tiếp nhận bản thông báo đăng ký hoạt 

động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ theo đúng quy định. 

- Giao Văn phòng Sở, phối hợp các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở: 

Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về lĩnh vực cung cấp dịch vụ kính 

thuốc, dịch vụ thẩm mỹ và danh sách các cơ sở có hành vi vi phạm bị xử lý hành 

chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế để các cơ sở hành nghề và người 

dân biết. 

3. Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý 

hành nghề Y, Dược và chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng 

trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các 

quy định pháp luật cho các cơ sở khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, 

dịch vụ kính thuốc trên địa bàn địa phương quản lý. 

- Tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược trên địa bàn địa phương 

quản lý theo phân cấp tại Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 10/6/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công 

lập; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra đối với các tổ chức, cá nhân hành nghề y, dược  trên địa bàn, đặc biệt là các 

loại hình hành nghề cung cấp dịch vụ thẩm mỹ, kính thuốc. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 

các nội dung theo phân cấp quản lý được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-UBND 

ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động hành 

nghề y, dược ngoài công lập. 

- Giám sát, theo dõi chặt chẽ các biện pháp khắc phục tại các cơ sở đã có 

hành vi vi phạm. 

4. Đối với các cơ sở đƣợc kiểm tra: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật liên quan hành nghề; 

thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật có liên quan. 
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- Đối với các cơ sở được yêu cầu tạm dừng hoạt động phải nghiêm túc 

chấp hành quyết định của Đoàn kiểm tra và chỉ được phép hoạt động khi đầy đủ 

thủ tục pháp lý theo quy định. 

- Các cơ sở có vi phạm phải khẩn trương khắc phục tồn tại, chấn chỉnh 

hoạt động theo đúng quy định pháp luật. 

Trên đây là Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 

hành nghề cung cấp dịch vụ kính thuốc, KCB, cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại các 

cơ sở hành nghề KCB, cung cấp các dịch vụ y tế về thẩm mỹ, kính thuốc trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực 

hiện kết luận này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                KT. GIÁM ĐỐC 

- Thanh tra Bộ Y tế;    ( để báo cáo);                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC                                                          

- Thanh tra tỉnh;                  

- Q. GĐ Sở;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã (để phối hợp); 

- Các phòng: NVY, TTrS, VP;                                
- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

 Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn kiểm tra.                                                                     

Gửi văn bản điện tử                                                                                 Lê Chánh Thành                               
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM MỸ, DỊCH VỤ 

KÍNH THUỐC CÓ HÀNH VI VI PHẠM BỊ XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Kết luận số ……../KL-SYT ngày……../9/2022 của Sở Y tế) 

 
TT Tên cơ sở Địa chỉ Lỗi vi phạm Xử lý 

1 

Công ty 

TNHH 

MTV HK 

Việt Nam 

Sô 72 đường 

Nguyễn Huy 

Oánh, TP Hà 

Tĩnh 

Không bảo đảm một trong 

các điều kiện sau khi  đã 

thông báo với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối 

với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ 

Phạt tiền: 8.000.000 đồng; 

 

2 

Viện Thẩm 

mỹ Mậm 

Spa 

Số 138 đường 

Nguyễn Du, TP 

Hà Tĩnh 

Chưa đảm bảo thủ tục pháp 

lý hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ thẩm mỹ theo quy 

định. 

Yêu cầu cơ sở tạm dừng 

hoạt động và chỉ được 

phép hoạt động khi đầy đủ 

thủ tục pháp lý theo quy 

định. 

3 

Thẩm mỹ 

viện Trang 

Berry 

TDP Hưng Hòa, 

phường Sông 

Trí, TX Kỳ Anh 

Chưa đảm bảo thủ tục pháp 

lý hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ thẩm mỹ theo quy 

định. 

Yêu cầu cơ sở tạm dừng 

hoạt động và chỉ được 

phép hoạt động khi đầy đủ 

thủ tục pháp lý theo quy 

định. 

4 

Kính mắt 

Đông Nam 

Á 

Số 12 đường 

Trần Phú, TP Hà 

Tĩnh 

Chưa đảm bảo thủ tục pháp 

lý hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ kính thuốc theo 

quy định. 

Yêu cầu cơ sở tạm dừng 

hoạt động và chỉ được 

phép hoạt động khi đầy đủ 

thủ tục pháp lý theo quy 

định. 

5 
Kính Thuốc 

Sài Gòn 

Số 73 đường 

Phan Đình 

Phùng, TP hà 

Tĩnh 

Chưa đảm bảo thủ tục pháp 

lý hoạt động đối với cơ sở 

dịch vụ kính thuốc theo 

quy định. 

Yêu cầu cơ sở tạm dừng 

hoạt động và chỉ được 

phép hoạt động khi đầy đủ 

thủ tục pháp lý theo quy 

định. 
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