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     Kính gửi:  

    - Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

              - UBND các xã, thị trấn; 

    - Các cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn huyện. 
 

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn và các địa phương, qua kiểm tra, rà 

soát, hiện nay trên địa bàn huyện có 74 cơ sở hành nghề y tư nhân, trong đó có 49 

cơ sở có giấy phép hoạt động, 25 cơ sở không có giấy phép (có danh sách cụ thể 

kèm theo) nhưng vẫn đang tổ chức hành nghề khám chữa bệnh cho nhân dân. 

Để chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hành 

nghề y tư nhân, bảo vệ quyền lợi cho người dân khi khám chữa bệnh tại các cơ sở 

y tế tư nhân trên địa bàn, 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 nhiệm vụ sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức xử lý nghiêm các cơ sở hành nghề y tư nhân đang hoạt động trái 

phép trên địa bàn quản lý 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 thẩm quyền. 

Yêu cầu các cơ sở hành nghề y tư nhân đang hoạt động trái phép trên địa bàn dừng 

ngay hoạt động khám chữa bệnh và tuân thủ các quy định về Luật Khám chữa 

bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý đối với các cơ sở vi phạm quy định 

pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân. Cương quyết không để các cơ sở không 

đủ điều kiện, không có giấy phép hoạt động trái phép làm ảnh hưởng đến sức khỏe 

và tính mạng người dân. 

- Tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đến khám chữa bệnh tại các cơ 

sở vi phạm để đảm bảo sức khỏe, quyền lợi cho chính bản thân mình. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Y tế huyện 

tổng hợp) trước ngày 15/7/2022. 

2. Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề y, dược tư nhân của huyện: Chủ 

trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở 

hành nghề y tư nhân trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 

luật về hành nghề y tư nhân theo quy định. Tuyệt đối không để các cơ sở vi phạm 

vẫn tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân. 

3. Trung tâm VH-TT&TT huyện: Đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của 

pháp luật về hoạt động hành nghề y tư nhân nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động hành nghề y tư nhân; đồng thời thông tin, tuyên truyền 
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về các cơ sở y tư nhân hoạt động trái phép trên địa bàn huyện để nhân dân biết. 

Hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực. 

4. Phòng Y tế huyện: 

- Cung cấp các văn bản pháp luật có liên quan đến hành nghề y tư nhân để 

Trung tâm VH-TT&TT huyện biên soạn tin bài tuyên truyền. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý các hành vi vi phạm theo quy 

định của pháp luật.  

- Tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương và Đoàn liên ngành, báo 

cáo UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trong tháng 7/2022 

hoặc báo cáo đột xuất. 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện nhắc việc trên phần mềm quản lý văn 

bản và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo 

cáo Chủ tịch UBND huyện. 

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 

 

  



DANH SÁCH  

CÁC CƠ SỞ HÀNH NGHỀ Y TƯ NHÂN KHÔNG CÓ  

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

 
 

TT Tên cơ sở Chủ cơ sở Địa chỉ 

1 Phòng khám răng hàm mặt Trần Thiện Sáu Xóm 5, Xuân Trung 

2 Phòng khám răng hàm mặt Lưu Văn Cần Xóm 1, Xuân Trung 

3 Dịch vụ tiêm truyền Phạm Thị Thủy Xóm 4, Xuân Trung 

4 Phòng khám răng hàm mặt Trần Vương Doãn Xóm 4, Xuân Trung 

5 Dịch vụ tiêm truyền Hoàng Quang Hải Xóm 5, Xuân Trung 

6 Dịch vụ tiêm truyền Trần Thị Oanh Xóm 5, Xuân Trung 

7 Dịch vụ tiêm truyền Nguyễn Thị Viên Xóm 6, Xuân Trung 

8 Nha khoa Huy Hà Đặng Huy Hà Tổ 3, TTXT 

9 Phòng khám chuyên khoa da liễu Nguyễn Văn Dương Tổ 3, TTXT 

10 Nha khoa Sài Gòn Phương Văn Đạt Tổ 3, TTXT 

11 Phòng khám răng hàm mặt Phạm Văn Duy Xóm 9, Thọ Nghiệp 

12 Dịch vụ tiêm truyền Đỗ Thị Bé Xóm 2, Xuân Bắc 

13 Dịch vụ tiêm truyền Lê Xuân Bính Xóm 1, Xuân Bắc 

14 Nha khoa Đức Long Lê Quang Long Xóm 15, Xuân Hồng 

15 Dịch vụ tiêm truyền 
Lương Khắc 

Nhường 
Xóm 14, Xuân Kiên 

16 Phòng khám răng hàm mặt Trương Thị Mơ Xóm 12, Xuân Ninh 

17 
Dịch vụ tiêm truyền/ 

Phòng chẩn trị Y học cổ truyền 
Phan Văn Sỹ Xóm Bắc, Xuân Phương 

18 Dịch vụ tiêm truyền Nguyễn Thị Huệ Xóm 3, Xuân Thành 

19 Kính thuốc Nguyễn Văn Thọ Đội 5, Xuân Thượng 

20 Phòng khám răng hàm mặt Trần Văn Phúc Tiền Phong, Xuân Hòa 

21 Phòng khám răng hàm mặt Phạm Văn Tứ Xóm 1, Xuân Phong 
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22 Phòng khám răng hàm mặt Vũ Thị Mận Xóm 2, Xuân Phong 

23 Phòng khám răng hàm mặt Phạm Xuân Thuật Xóm 7, Xuân Tiến 

24 Dịch vụ tiêm truyền Ngô Văn Đức Xóm 4, Xuân Tiến 

25 Dịch vụ tiêm truyền Nguyễn Văn Tú Xóm 4, Xuân Tiến 
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