
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 
Số:  913  /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày  16  tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân,  

các cơ sở thẩm mỹ, phun săm, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm  

trên địa bàn huyện năm 2022 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 01/11/2011; Luật Dược ngày 14/6/2005; 

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/9/2020 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện  sau khi thống nhất với Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc hành nghề y, dược tư nhân, 

các cơ sở thẩm mỹ, phun săm, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện 

gồm các ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Mai Ngọc Chương : Trưởng phòng Y tế huyện - Trưởng đoàn 

2. Ông Nguyễn Văn Huyên : Đội phó Đội QLTT số 4 huyện - P. Trưởng đoàn 

3. Ông Nguyễn Văn Lưỡng : Trưởng khoa Dược TTYT huyện - Uỷ viên 

4. Ông Phan Thanh Tùng : Cán bộ Công an huyện - Uỷ viên 

5. Ông Trần Văn Hưng : Cán bộ Đội QLTT số 4 huyện - Uỷ viên 

6. Bà Vũ Thị Thùy Dung : Chuyên viên Phòng Y tế huyện - Thư ký đoàn 

7. Ông Nguyễn Văn Toàn : Cán bộ Chi cục Thuế khu vực 

Xuân Thủy    

- Uỷ viên 

  

Điều 2. Đoàn liên ngành có nhiệm vụ: 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các cơ 

sở thẩm mỹ, phun săm, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện. 

- Xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm theo 

quy định của pháp luật. 
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- Tham mưu các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế 

trên địa bàn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện theo quy định. 

- Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn do Trưởng đoàn phân công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Y tế huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức, các nhân có hoạt động 

hành nghề y, dược tư nhân, các cơ sở thẩm mỹ, phun săm, các cơ sở kinh doanh 

mỹ phẩm trên địa bàn huyện và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, YT. 

CHỦ TỊCH 

 
Đặng Ngọc Cường 
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