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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 : 4439/KL-SYT                               Bình Thuận,  ngày  20  tháng  10  năm 2022 
 

     
 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về dược, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, trang thiết bị y 

tế; công tác khám bệnh, chữa bệnh (kể cả y học cổ truyền); các cơ sở tiêm 

chủng mở rộng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

 

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-SYT ngày 23/8/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Bình Thuận về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về dược, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, trang thiết bị y tế; 

công tác khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập (kể cả y học cổ truyền); các cơ sở  tiêm 

chủng mở rộng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Từ ngày 31/8/2022 đến ngày 01/10/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản 

phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, trang thiết bị y tế; công tác khám bệnh, chữa bệnh (kể 

cả y học cổ truyền); các cơ sở  tiêm chủng mở rộng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận. 

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/10/2022 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 881 

cơ sở. Trong đó: 

+ Công ty và các Chi nhánh doanh nghiệp: 13 cơ sở 

+ Nhà thuốc: 183 cơ sở 

+ Quầy thuốc: 685 cơ sở 

- Sở Y tế cấp phép hoạt động đối với các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh là 435 cơ sở. Trong đó:  

+ Phòng khám đa khoa: 04 cơ sở 

+ Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt + Dịch vụ làm răng giả: 71 cơ sở 

+ Phòng chuẩn trị Y học cổ truyền: 47 cơ sở 

+ Dịch vụ kính thuốc: 27 cơ sở 

+ Phòng khám chuyên khoa khác: 286 cơ sở 

 - Sở Y tế Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng ngoài công lập là 22 cơ 

sở. 
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- Qua thanh tra trực tiếp các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, cho thấy: 

đa số cơ sở có điều kiện vật chất đảm bảo; thực hiện khá nghiêm túc các văn bản quy 

định của pháp luật về dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng 

dành cho trẻ nhỏ, trang thiết bị y tế; công tác khám bệnh, chữa bệnh (kể cả y học cổ 

truyền); tiêm chủng mở rộng ngoài công lập. 

II. Kết quả thanh tra 

- Tổng số cơ sở được thanh tra là 19 cơ sở, trong đó: 

+ Nhà thuốc: 03 cơ sở 

+ Quầy thuốc: 05 cơ sở 

+ Cơ sở bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: 01 cơ sở 

+ Phòng khám chuyên khoa: 05 cơ sở 

+ Phòng tiêm chủng: 5 cơ sở 

- Số cơ sở thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật: 16 cơ sở 

- Số cơ sở thực hiện chưa đảm bảo các quy định của pháp luật: 03 cơ sở (tại 

thời điểm thanh tra cơ sở chưa hoạt động). 

- Hình thức xử lý: Nhắc nhở và yêu cầu cơ sở không được hoạt động. Lý do: 

chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.  

+ Nha khoa Quốc tế K Dentist. Địa chỉ: 138A Tôn Đức Thắng, Phú Thủy, 

Phan Thiết, Bình Thuận. 

+ Dịch vụ y tế Linh Sơn. Địa chỉ: khu phố 15 Huỳnh Tấn Phát, Mũi Né,  Phan 

Thiết, Bình Thuận. 

+ Phòng tiêm chủng vắc xin Phan Thiết Cơ sở 2. Địa chỉ: 397 Huỳnh Thúc 

Kháng, Mũi Né,  Phan Thiết, Bình Thuận. 

III. Kết luận những nội dung đã tiến hành thanh tra 

1. Ưu điểm: Các 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 dược, giấy phép hoạt động, thông báo cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng... Điều kiện vật chất cơ sở đảm bảo, sắp xếp thuốc ngăn nắp, đúng quy 

định, nguồn gốc thuốc rõ ràng. 

2. Hạn chế: Một số cơ sở vệ sinh tủ thuốc, sắp xếp thuốc, mở sổ theo dõi bán 

lẻ thuốc chưa thật sự đảm bảo. 

IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền 

- Đoàn thanh tra nhắc nhở các cơ sở còn tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt 

động. Đồng thời yêu cầu cơ sở nghiêm túc khắc phục nội dung được nêu tại điểm 2 

(hạn chế), Phần III và không được hoạt động. Lý do: chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục 

pháp lý theo quy định. 
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+ Nha khoa Quốc tế K Dentist. Địa chỉ: 138A Tôn Đức Thắng, Phú Thủy, 

Phan Thiết, Bình Thuận. 

+ Dịch vụ y tế Linh Sơn. Địa chỉ: khu phố 15 Huỳnh Tấn Phát, Mũi Né,  Phan 

Thiết, Bình Thuận. 

+ Phòng tiêm chủng vắc xin Phan Thiết Cơ sở 2. Địa chỉ: 397 Huỳnh Thúc 

Kháng, Mũi Né,  Phan Thiết, Bình Thuận. 

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

động hành nghề Y, Dược thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về dược, mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, trang thiết bị y 

tế; công tác khám bệnh, chữa bệnh (kể cả y học cổ truyền); tiêm chủng mở rộng 

ngoài công lập. Các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở Y tế tham gia hoạt động hành nghề phải đảm bảo đúng quy định. 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo Trung tâm Y tế 

tổ chức theo dõi, giám sát và 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 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ 

nhỏ, trang thiết bị y tế; công tác khám bệnh, chữa bệnh (kể cả y học cổ truyền); các cơ sở  

tiêm chủng mở rộng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 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; 

- TTYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế; 

- Thông báo Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Các cơ sở được thanh tra; 

- Lưu VT, TTra.                                                                                          

 

     GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

     Nguyễn Quốc Việt 
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