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UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    

       SỞ Y TẾ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

          Số : 4448  /KL-SYT                               Bình Thuận,  ngày 30  tháng  12  năm 2020 
 

     
 

KẾT LUẬN THANH TRA  

Về việc thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dƣợc, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, sản phẩm dinh dƣỡng dành cho trẻ nhỏ và hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh ngoài công lập 

 

Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-SYT ngày 22/10/2020 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Bình Thuận về việc thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, từ ngày 03/11/2020 đến ngày 17/12/2020, Đoàn 

thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh ngoài công lập 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 25/12/2020 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến 

giải trình của cá nhân là đối tượng thanh tra, Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau: 

I. Khái quát chung đặc điểm tình hình 

- Sở Y tế cấp phép hoạt động đối với các cơ sở hành nghề Dược tư nhân là 882 

cơ sở. Trong đó: 

+ Công ty và các Chi nhánh doanh nghiệp: 12 cơ sở 

+ Nhà thuốc: 120 cơ sở 

+ Quầy thuốc: 750 cơ sở 

- Sở Y tế cấp phép hoạt động đối với các cơ sở hành nghề Y tư nhân là 426 cơ 

sở. Trong đó:  

+ Phòng khám đa khoa: 05 cơ sở 

+ Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt + Dịch vụ làm răng giả: 77 cơ sở 

+ Phòng chuẩn trị Y học cổ truyền: 41 cơ sở 

+ Dịch vụ kính thuốc: 26 cơ sở 

+ Phòng khám chuyên khoa khác: 277 cơ sở 

- Qua thanh tra trực tiếp các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực 

phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh ngoài công lập cho thấy: Một số cơ sở có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý 
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theo quy định; điều kiện vật chất đảm bảo; vệ sinh sạch sẽ; các cơ sở thực hiện khá 

nghiêm túc các văn bản quy định của nhà nước về hoạt động hành nghề Y, Dược.  

II. Kết quả thanh tra 

- Tổng số cơ sở được thanh tra là 12 cơ sở, trong đó:  

+ Hành nghề Y: 06 cơ sở 

+ Hành nghề Dược: 06 cơ sở 

- Số cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về hoạt động hành 

nghề Y, Dược: 02 cơ sở 

- Số cơ sở không đảm bảo hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định: 04 cơ sở (Chưa 

có giấy phép hoạt động). 

- Dừng hoạt động 04 cơ sở: 

+ Nha khoa Dr Thịnh, địa chỉ: 89 Hai Bà Trưng, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. 

+ Nha khoa Gia Đình, địa chỉ: 65 Trần Quý Cáp, Đức Long, Phan Thiết, Bình Thuận. 

+ Dịch vụ Mắt kính Anh Tuấn, địa chỉ: 354 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, Phan 

Thiết, Bình Thuận. 

+ Dịch vụ Kính thuốc Vinh Quang, địa chỉ: Khu phố 4, Mũi Né, Phan Thiết, 

Bình Thuận. 

- Số cơ sở vi phạm xử lý vi phạm hành chính: 06 cơ sở 

- Hình thức xử lý: phạt tiền 06 cơ sở (Hành nghề Y: 02 cơ sở; Hành nghề 

Dược: 04 cơ sở) 

- Số tiền xử phạt: 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng). 

III. Kết luận  

1. Ưu điểm: Một số cơ sở được thanh tra có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy 

định như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chứng chỉ hành nghề, giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép hoạt động... Điều kiện cơ sở đảm bảo; vệ 

sinh sạch sẽ.  

2. Hạn chế: Một số cơ sở còn tồn tại, hạn chế như:  

- Về lĩnh vực hành nghề Dược: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; người trực tiếp 

tham gia bán lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật; 

bán lẻ thuốc không có giấy chứng nhận thực hành tốt.  

- Về lĩnh vực hành nghề Y: Bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức; sử 

dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền 

- Lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ sở với 

tổng số tiền phạt 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng). 
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- Dừng hoạt động 04 cơ sở chưa có giấy phép hoạt động, gồm: 

1. Nha khoa Dr Thịnh, địa chỉ: 89 Hai Bà Trưng, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. 

2. Nha khoa Gia Đình, địa chỉ: 65 Trần Quý Cáp, Đức Long, Phan Thiết, Bình 

Thuận. 

3. Dịch vụ Mắt kính Anh Tuấn, địa chỉ: 354 Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, 

Phan Thiết, Bình Thuận. 

4. Dịch vụ Kính thuốc Vinh Quang, địa chỉ: Khu phố 4, Mũi Né, Phan Thiết, 

Bình Thuận. 

- Nhắc nhở cơ sở về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình hoạt động hành 

nghề Y, Dược. Đồng thời yêu cầu các cơ sở nghiêm túc khắc phục nội dung được 

nêu tại điểm 2 (hạn chế), Phần III. 

- Phòng Nghiệp vụ tăng cường giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở hoạt 

động hành nghề Y, Dược ngoài công lập, kể cả cán bộ đang công tác tại các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế tham gia hoạt động hành nghề Y, Dược ngoài giờ phải đảm 

bảo đúng quy định. 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Y tế, Phòng Y tế 

huyện, thị xã tổ chức theo dõi, giám sát và tăng cường các hoạt động quản lý các cơ 

sở hoạt động hành nghề Y, Dược trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kết luận thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh ngoài công lập. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên 

quan theo dõi kiểm tra, giám sát và khắc phục kịp thời những tồn tại nêu trên./. 

 

 

                                                                                                                                                                                             
        

                                                                                                             
  
                                                                                                                                                                                                   

     
 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Thanh tra tỉnh;                                                                               
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế; 

- TTYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã; 

- Các cơ sở dừng hoạt động; 

- Lưu VT, TTra.                                                                                          

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt 
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DANH MỤC THUỐC, GĂNG TAY, KHẨU TRANG Y TẾ HẾT HẠN SỬ DỤNG, KHÔNG 

RÕ NGUỒN GỐC TIÊU HỦY THEO QUYẾT ĐỊNH  SỐ 96/QĐ-SYT 
         

STT TÊN THUỐC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƢỢNG 
TÌNH TRẠNG 

1 Bao cao su Doublesafe Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

2 Bao cao su Razone Max Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

3 Găng tay y tế Hộp 5 Không rõ nguồn gốc 

4 Nautamin Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

5 Enterogermina Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

6 Daflon 500mg Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

7 L-Cystine Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

8 NewKeromax Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

9 Rifampicin 300mg Viên 340 Không rõ nguồn gốc 

10 Medrol 16mg Hộp 5 Không rõ nguồn gốc 

11 Zinnat 125mg Gói 14 Không rõ nguồn gốc 

12 Augmentin 625mg Hộp 5 Không rõ nguồn gốc 

13 Rovamycin 3MUI Hộp 5 Không rõ nguồn gốc 

14 Cozacer Hộp 5 Không rõ nguồn gốc 

15 Amlor Hộp 5 Không rõ nguồn gốc 

16 Neocell Lọ 01 Không rõ nguồn gốc 

17 Collagen Lọ 01 Không rõ nguồn gốc 

18 Khẩu trang y tế Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

19 Găng tay y tế Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

20 Theralen Hộp 3 Không rõ nguồn gốc 

21 Pycalis 20 Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 
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22 Concor 2.5 Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

23 Becozyme Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

24 Neurovit 5000 Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

25 Natrapyl Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

26 Aumentin 250mg Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

27 Lostad 50/12.5 Hộp  3 Không rõ nguồn gốc 

28 Cefixim 100mg USP Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

29 Cotrim 960 Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

30 Men Pro HQ Plus Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

31 Atasic 200 Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

32 Metformin 500mg Stada Hộp 4 Không rõ nguồn gốc 

33 Azithromycin 500mg Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

34 Cecopha 500mg Hộp 6 Không rõ nguồn gốc 

35 Plupogyl Hộp 20 Không rõ nguồn gốc 

36 Flagyl 250mg Hộp 10 Không rõ nguồn gốc 

37 Concor 2.5 Hộp 10 Không rõ nguồn gốc 

38 Bisostad 2.5 Hộp 4 Không rõ nguồn gốc 

39 Concor 5 Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

40 Enalapril Stada 5mg Hộp 4 Không rõ nguồn gốc 

41 Găng tay y tế Hộp 8 Không rõ nguồn gốc 

42 Găng tay y tế Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

43 Efferalgan Sủi Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

44 Stadnolol 50 Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

45 Stadovas 5 Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

46 Lostad T50 Hộp 02 Không rõ nguồn gốc 

47 Bao cao su Hộp 15 Không rõ nguồn gốc 

48 Thuốc không rõ nguồn gốc Lọ 6 Không rõ nguồn gốc 

DANH MỤC THUỐC, GĂNG TAY, KHẨU TRANG Y TẾ HẾT HẠN SỬ DỤNG, KHÔNG 

RÕ NGUỒN GỐC TIÊU HỦY THEO QUYẾT ĐỊNH  SỐ 96/QĐ-SYT 
        

STT TÊN THUỐC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƢỢNG 
TÌNH TRẠNG 

49 Thuốc không nhãn hiệu Lọ 11 Không rõ nguồn gốc 

50 Thuốc không rõ nguồn gốc Lọ 7 Không rõ nguồn gốc 

51 Lancap 30 Viên 30 Hết hạn sử dụng 

52 Kremil-S Viên 74 Hết hạn sử dụng 

53 Effer-Paralmax Codein 10 Viên 12 Hết hạn sử dụng 

54 Sucralfate Viên 5 Hết hạn sử dụng 

55 Ospexin 250mg Viên 69 Hết hạn sử dụng 

56 Nutrios Viên 75 Hết hạn sử dụng 

57 Thuốc không rõ nguồn gốc Viên 20 Không rõ nguồn gốc 

58 Khẩu trang FreshAir Hộp 3 Không rõ nguồn gốc 

59 Hasanbest 500/5 Viên 30 Không rõ nguồn gốc 

60 Vashasan 20 Viên 40 Không rõ nguồn gốc 

61 Găng tay y tế Hộp 3 Không rõ nguồn gốc 

62 Thuốc không nhãn hiệu Viên 200 Không rõ nguồn gốc 

63 Roxinate Viên 10 Hết hạn sử dụng 

64 Găng tay y tế Hộp 3 Không rõ nguồn gốc 

65 Khẩu trang y tế Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

66 Bao cao su Hộp 60 Không rõ nguồn gốc 

67 Spasmaverin Viên 540 Không rõ nguồn gốc 

68 Caltrade Viên 320 Không rõ nguồn gốc 

69 Melo Viên 1021 Không rõ nguồn gốc 
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70 Găng tay y tế Hộp 01 Không rõ nguồn gốc 

71 Khẩu trang y tế Hộp 53 Không rõ nguồn gốc 
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