
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-SYT 
  

Bình Định, ngày       tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Y tế 

 
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh; 

Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính 

phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực 

trọng tâm, liên ngành năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Y tế xây dựng 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 với những nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 

của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh; 

Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc 

phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh và kịp thời phát hiện những khó 

khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật. Qua đó, kiến nghị 

cơ quan, người có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hoạt 

động theo dõi thi hành pháp luật quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và 

Thông tư số 14/2014/TT-BTP; thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 

2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

năm 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
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Xác định cụ thể nội dung công việc, sản phẩm đầu ra, thời gian thực hiện 

và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc 

được giao. 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, 

có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc; bảo 

đảm chất lượng, hiệu quả. 

Mỗi đơn vị thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, quản lý công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý đảm 

bảo không trùng lắp, chồng chéo; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 

đơn vị khác trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Xây dựng Kế hoạch phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các 

phòng thuộc Sở.   

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Sở. 

- Nội dung phổ biến: 

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham 

nhũng. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế ban hành 

quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư 

số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa 

táng; Thông tư số 29/2021/TT-BYT ngày 24/11/2021 hướng dẫn hoạt động đào 

tạo chuyên môn về y tế lao động; Thông tư 37/2021/TT-BYT của Bộ Y tế 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Thông tư số 07/2021/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 

131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt 

động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2020 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Thông tư số 30/2021/TT-BYT  ngày  27/12/2021 của Bộ Y tế quy định về hoạt 

động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 29/QĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ 

https://sonoivu.namdinh.gov.vn/Uploads/2021/6/45/15/thong-tu-07-2021-tt-byt-co-cau-to-chuc-cua-trung-tam-y-te-huyen-thanh-pho.pdf
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Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh… 

+ Phổ biến kịp thời các văn bản mới của Nhà nước liên quan đến cán bộ, 

công chức, viên chức trong toàn ngành. 

 2. Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 

cấp trên  

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các 

phòng thuộc Sở phổ biến các văn bản pháp luật mới của các cấp kết hợp trong 

công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của ngành y tế. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

3. Lĩnh vực trọng tâm theo dõi 

a) Theo dõi thi hành pháp luật về Quy chế thường trực, cấp cứu 

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về Quy chế thường trực, cấp 

cứu. 

- Đối tượng theo dõi: đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở. 

b) Theo dõi thi hành pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 

giao tại đơn vị trực thuộc Sở 

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về việc thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ được giao tại đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đối tượng theo dõi: Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Bệnh viện đa khoa 

khu vực Bồng Sơn. 

c) Theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trong y tế 

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về việc quản lý, phân phối, sử 

dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trong y tế. 

- Đối tượng theo dõi: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Định. 

d) Theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế 

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng trang thiết 

bị y tế. 

- Đối tượng theo dõi: Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn; Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước; Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn; Phòng khám ĐK Hương 

Sơn; Phòng khám ĐK Thành Long. 

đ) Theo dõi thi hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm hưởng ứng 

“tháng hành động vì CLVSATTP” năm 2022, ATVSTP phục vụ Tết Trung Thu 

năm 2022, vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023. 

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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- Đối tượng theo dõi: Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Y tế. 

e) Theo dõi thi hành pháp luật về hành nghề  khám bệnh, chữa bệnh, kinh 

doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 

- Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về hành nghề  khám bệnh, 

chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 

- Đối tượng theo dõi: Cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. 

4. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Nội dung hoạt động: Trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, các 

đơn vị trực thuộc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực của đơn vị mình. 

- Sản phẩm: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với  

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình.  

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 2 năm 2022. 

b) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật; tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật được đăng tải trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin 

đại chúng và thông tin do các tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp. 

- Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác 

theo dõi thi hành pháp luật. 

- Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện quy định về Quy chế thường trực, 

cấp cứu; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tại đơn vị trực thuộc Sở; 

về quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất 

dùng làm thuốc trong y tế; về quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế; về an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử 

lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của 

Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

c) Thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 

- Nội dung hoạt động: Thành lập Đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra liên ngành 

và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch này tình hình thi hành pháp luật theo nội dung 

trên. 

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra. 

- Thời gian kiểm tra: Trong năm 2022.  
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5. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn 

thuộc Sở xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; Tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung kế hoạch. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Y tế, các đơn vị có 

liên quan trong quá trình thực hiện.  

- Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm theo 

dõi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

- Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế; các cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Y tế là đối tượng điều 

tra, khảo sát. 

- Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp các phòng chức năng thuộc Sở tiến hành 

thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp theo quy định. 

6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 

2022 được sử dụng trong dự toán kinh phí nghiệp vụ bố trí cho công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật. Nội dung chi và mức chi được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật của Sở Y tế năm 2022./.  

  

Nơi nhận:     

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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