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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động hành nghề 
y, dược ngoài công lập đợt II/20018 huyện Hữu Lũng 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỮU LŨNG 
 

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

Căn cứ Luật dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân 
dân huyện Hữu Lũng về việc sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và 
UBND và giữ nguyên tên gọi Văn phòng HĐND và UBND; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND huyện Hữu Lũng tại tờ trình số 
16/TTr-VP ngày 26/11/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động hành nghề y, dược 
ngoài công lập đợt II/2018 huyện Hữu Lũng gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Lãnh đạo Văn Phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng đoàn; 

2. Ông  Đàm Văn Đức - Đội Phó Đội Quản lý thị trường số 5, Phó Trưởng 
đoàn; 

Và các thành viên: 

3. Bà Lý Thị Chiều, chuyên viên Văn Phòng HĐND&UBND huyện; 

4. Bà Công Thị Phương Huyền, chuyên viên Văn Phòng HĐND&UBND 
huyện; 

5. Đội Quản lý thị trường số 5 huyện cử 01 cán bộ tham gia; 

6. Công an huyện cử 01 cán bộ tham gia; 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cử 01 cán bộ tham 
gia; 

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tham gia khi Đoàn kiểm tra liên 
ngành thực hiện kiểm tra trên địa bàn; 
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9. Trạm Y tế các xã, thị trấn cử 01 cán bộ tham gia khi Đoàn kiểm tra liên 
ngành thực hiện kiểm tra trên địa bàn. 

Điều 2: Đoàn Kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ: 

1. Tổ chức kiểm tra các hoạt động hành nghề y ngoài công lập gồm: các cơ 
sở phòng khám nội tổng hợp, ngoại, răng hàm mặt, chẩn đoán hình ảnh, chẩn trị y 
học cổ truyền, dịch vụ làm răng giả…; và cơ sở kinh doanh dược ngoài công lập 
gồm: nhà thuốc, quầy thuốc, đại lý bán lẻ thuốc tân dược; các tổ chức, cá nhân 
khám bệnh, chữa bệnh, bán thuốc theo phương pháp y học cổ truyền; các quầy 
kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của Luật Dược năm 2016; 
Luật Khám, chữa bệnh năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện các cơ sở có hành vi vi phạm pháp 
luật, lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật. 

3. Báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế tỉnh Lạng 
Sơn kết quả thực hiện sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

4. Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành huyện được phép sử dụng con dấu của 
Văn Phòng HĐND&UBND huyện, Phó Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành huyện sử 
dụng con dấu của Đội Quản lý thị trường số 5 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

5. Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kiêm nhiệm, lương và các khoản phụ 
cấp theo lương do cơ quan hiện các thành viên đang công tác chi trả, tự giải thể khi 
kết thúc đợt kiểm tra. 

6. Thời gian thực hiện từ ngày 29/11/2018 đến hết ngày 29/12/2018. 

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị có 
liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 
1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Long Văn Sơn 
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