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QUYẾT ĐỊNH  
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật  

về hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của 

UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định; 

Xét kiến nghị, phản ánh của công dân về hoạt động hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh của một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên 

địa bàn tỉnh Bình Định;  

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh. 

Thời kỳ kiểm tra: Tại thời điểm kiểm tra và các vấn đề liên quan đến 

trước, sau thời kỳ kiểm tra (nếu có phát sinh). 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm các ông (bà) có tên sau: 

 - Ông Lê Cảnh Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn; 

 - Bà Từ Thị Vinh, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế, Phó Trưởng đoàn; 

 - Ông Đỗ Trí Đức, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Thành viên; 

 - Ông Nguyễn Thanh Bình, Thanh tra viên Sở Y tế, Thành viên; 

 - Ông Võ Hồng Phong, Chuyên viên thanh tra Sở Y tế, Thành viên; 

 - Thành viên mời: Ông Nguyễn Dư Khương, Cán bộ Phòng PC05, Công 

an tỉnh, 
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Điều 3. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp các quy định của 

pháp luật về hoạt động hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý cơ 

sở vi phạm theo quy định của pháp luật.  

Hình thức kiểm tra: Kiểm tra đột xuất, trong giờ và ngoài giờ hành chính. 

Giám đốc Sở Y tế trực tiếp giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra theo 

quy định của pháp luật. 

Đoàn kiểm tra sẽ tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng các 

phòng: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ Dược, Nghiệp vụ Y Sở Y tế, các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh ngoài công lập được kiểm tra, các cá nhân liên quan và ông 

(bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. 

   
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Thanh tra Bộ Y tế (báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Công an tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr.     

          

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Lê Quang Hùng 
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