
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /UBND-YT 

V/v tăng cường quản lý hành nghề 

y tế tư nhân trên địa bàn huyện 

Xuân Trường, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thời gian qua, trên địa bàn huyện có nhiều cơ sở y tế tư nhân chưa được cấp 

phép vẫn hoạt động tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, 

ảnh hưởng hiệu lực quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn. Từ tình trên, UBND 

huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế trên 

địa bàn. Khẩn trương rà soát, kiểm tra các điều kiện hoạt động của các cơ sở y tế tư 

nhân trên địa bàn theo quy định tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009. Lập biên bản xử 

lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ hoặc kiến nghị UBND huyện xử lý theo quy định. Sau đợt kiểm tra, tổng hợp, 

báo cáo kết quả về UBND huyện (theo mẫu gửi kèm) trước ngày 20/5/2022 (qua 

Phòng Y tế huyện tổng hợp). Nếu UBND các xã, thị trấn để sót, lọt các cơ sở y tế  

chưa được cấp phép hoạt động mà không bị xử lý thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phòng Y tế, Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 4: Phối hợp liên 

ngành tổ chức kiểm tra để chấn chỉnh, hướng dẫn các cơ sở hoạt động theo quy 

định; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các 

cá nhân, cơ sở vi phạm về lĩnh vực y tế, tuyệt đối không để các cá nhân, cơ sở vi 

phạm cố tình hoạt động trên địa bàn huyện. Sau các đợt kiểm tra tổng hợp tình 

hình, kết quả báo cáo UBND huyện để kịp thời chỉ đạo. 

3. Phòng VH&TT, Trung tâm VH-TT&TT huyện: Tăng cường tuyên truyền 

và đưa tin trên Hệ thống phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn về 

các cơ sở y tế tư nhân không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn huyện để nhân 

dân biết và không đến khám chữa bệnh tại các cơ sở vi phạm để tránh gây hậu quả 

nghiêm trọng về tính mạng con người. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Trần Văn Vỵ 
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