
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số:                         Đắk Nông, ngày       tháng 12 năm 2022 

                        

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thanh tra, kiểm tra y tế năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Y tế được quy 

định tại Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế; 

Căn cứ Công văn số 7192/UBND-NC, ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về 

xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra và Báo cáo 

số 265/BC-TTr, ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thanh tra tỉnh về việc thống nhất 

các nội dung thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý chồng chéo, trùng lặp về nội 

dung, đối tượng, thời gian trong hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2023 của các 

Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động thanh tra, 

kiểm tra y tế năm 2023. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và 

dự toán trong kinh phí hoạt động của Ngành Y tế được cấp năm 2023. 

Điều 3. Giao Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan 

triển khai thực hiện có hiệu quả; theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả định kỳ theo 

quy định. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, các tổ chức, đơn vị, cá 

nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:   
- Thanh tra Bộ Y tế (báo cáo);                                                                      
- Thanh tra tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở (giám sát, chỉ đạo); 

- TTKSBT (đăng Website); 

- Chi cục ATVSTP; 

- Chi cục DSKHHGĐ; 

- Trung tâm KSBT; 

 - Lưu: VT, TTr. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quang Hào 

 

(thực hiện); 
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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 

(ban hành kèm theo Quyết định số:....../QĐ-SYT, ngày..../12/2022 của Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế nhằm 

kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà 

nước về y tế, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua hoạt động 

thanh tra kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiến hành 

sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế. 

2. Yêu cầu  

Bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, đúng pháp 

luật trong việc tiến hành thanh tra, kiểm tra; sự tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về y tế. 

Tiến hành thanh tra, kiểm tra không cản trở hoạt động bình thường của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra, kiểm tra. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ chung 

- Tiếp tục xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức, chất 

lượng hoạt động thanh tra y tế. 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về y tế, thanh 

tra y tế; phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Chú trọng, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực 

y, dược, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm. 

- Tổ chức thanh tra để phát hiện các sai phạm, bất cập của cơ chế quản lý, 

chính sách pháp luật, từ đó kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản pháp luật trong lĩnh vực y tế; phát 

hiện các nhân tố tích cực để phát huy, thực hiện phương châm phòng ngừa, kịp 

thời uốn nắn các sai sót để phòng ngừa sai phạm, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm 

các sai phạm nếu có. Tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu xử lý 

nghiêm các sai phạm nếu có. Tiến hành thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật hoặc do yêu cầu của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

hoặc theo chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền. 

- Công tác tiếp công dân theo quy định, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 
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- Xây dựng Quy trình tiếp công dân tại Cơ quan Sở Y tế. 

2. Nội dung thanh tra 

2.1. Công tác thanh tra 

2.1.1. Thanh tra hành chính 

- Nội dung: Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng 

tại Trung tâm Y tế huyện Đăk R’lấp. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2023. 

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Thanh tra Sở. 

2.1.2. Thanh tra chuyên ngành 

- Nội dung: Thanh tra việc thực hiện pháp luật về khám, chữa bệnh BHYT tại 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Mil.  

- Thời gian thực hiện: Quý II/2023. 

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Thanh tra Sở. 

2.2. Công tác kiểm tra 

2.2.1. Lĩnh vực hành chính 

a. Nội dung: Kiểm tra việc quản lý và sử dụng thu chi từ các nguồn: Căn tin, 

nhà xe, nhà thuốc bệnh viện, saifpo. 

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2023. 

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Thanh tra Sở. 

b. Nội dung: Kiểm tra việc thu, chi kinh phí hoạt động phòng chống dịch 

covid - 19 

 - Thời gian thực hiện: Quý I, II/2023. 

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Thanh tra Sở. 

2.2.2. Lĩnh vực Dược, khám chữa bệnh, khám sức khỏe, thẩm mỹ, mỹ phẩm, 

ATVSTP 

- Nội dung: Kiểm tra các quy định về hành nghề Y – Dược tư nhân. 

- Thời gian thực hiện: 02 đợt, dự kiến vào Quý II và Quý IV/2023. 

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Thanh tra Sở. 

2.2.3. Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Nội dung: Kiểm tra các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh 

thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Thời gian thực hiện: 02 đợt, dự kiến vào Quý II và Quý IV/2023. 

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Thanh tra Sở và Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

 - Cơ quan/đơn vị phối hợp thực hiện: Sở NN&PHTN; Sở Công thương; 

Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các 

huyện/thành phố. 
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2.2.4. Lĩnh vực Dân số Kế hoạch hóa gia đình 

- Nội dung: Kiểm tra chuyên ngành việc thực hiện quy định về quản lý và sử 

dụng các phương tiện tránh thai miễn phí tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.  

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia 

đình. 

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023.  

2.2.5. Lĩnh vực Y tế dự phòng 

- Nội dung: Vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm 

việc; Kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường và chất lượng nguồn nước (danh sách 

cơ sở và thời gian triển khai thực hiện phụ lục kèm theo). 

- Tổ chức/đơn vị tham mưu, thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được Giám đốc 

Sở Y tế phê duyệt. Thanh tra Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình xây dựng kế hoạch, 

tổ chức, triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả tổ chức, thực hiện về Sở Y tế 

(thông qua Thanh tra Sở) để tổng hợp theo quy định./. 

 



- 5 - 

 

 

Phụ lục 

Danh sách các đơn vị cơ quan, doanh nghiệp thanh tra, kiểm tra năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ......../QĐ-SYT, ngày.....tháng 12 năm 2022 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Đăk Nông) 

TT 

Đối tượng thanh 

tra,  

kiểm tra 

Địa chỉ 
Nội dung thanh tra, 

kiểm tra 

Thời kỳ thanh 

tra, kiểm tra 

Thời điểm 

thực hiện 

thanh tra, 

kiểm tra 

A THANH TRA     

1 
Trung tâm Y tế 

huyện Đăk Mil 

TT Đăk Mil, 

Huyện Đăk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 

Công tác khám chữa 

bệnh BHYT 

Năm 2022 đến 

thời điểm thanh 

tra 

Quý II  

(Tháng 5) 

2 
Trung tâm Y tế 

huyện Đắk Rlấp  

TT. Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 

Thanh tra việc thực 

hiện pháp luật về 

phòng, chống tham 

nhũng 

Năm 2022 đến 

thời điểm thanh 

tra 

Quý II  

(Tháng 7) 

B KIỂM TRA     

I Lĩnh vực hành chính    

1 

 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; TTYT 

huyện Cư Jut,   

Đắk Rlấp; CDC 

 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; TTYT 

huyện Cư Jut,   

Đắk Rlấp; CDC 

Kiểm tra việc quản lý 

và sử dụng thu chi từ 

các nguồn: Căn tin, 

nhà xe, nhà thuốc 

bệnh viện, saifpo  

Năm 2020 đến 

thời điểm kiểm 

tra 

Quý III  

(Tháng 8) 

2 

 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; TTYT 

huyện Cư Jut, 

Krông Nô, Đăk 

Glong, Đăk Song, 

Tuy Đức, CDC. 

 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; TTYT 

huyện Cư Jut, 

Krông Nô, Đăk 

Glong, Đăk Song, 

Tuy Đức, CDC. 

Kiểm tra việc thu, chi 

kinh phí hoạt động 

phòng chống dịch 

covid - 19  

Năm 2020-2022 
Quý I 

(Tháng 3) 

II Lĩnh vực Dược, khám chữa bệnh, khám sức khỏe, thẩm mỹ, mỹ phẩm, ATVSTP 

1 

Các cơ sở hành 

nghề y dược tư 

nhân; các cơ sở 

KSK; các cơ sở 

dịch vụ thẩm mỹ; 

các cơ sở kinh 

doanh mỹ phẩm. 

Trên địa bàn tỉnh 

Đăk Nông 

Kiểm tra các quy 

định về hành nghề y 

dược tư nhân; các cơ 

sở KSK; các quy 

định về dịch vụ thẩm 

mỹ,  kinh doanh mỹ 

phẩm 

Năm 2023 

Quý II & IV 

(Tháng 4, 

tháng 9) 

2 

Các cơ sở sản 

xuất, chế biến, 

kinh doanh thực 

phẩn, dịch vụ ăn 

uống do ngành Y 

tế quản lý 

Trên địa bàn tỉnh 

Đăk Nông 

Kiểm tra việc thẩm 

định và cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATVSTP, 

kiểm tra điều kiện 

bảo đảm ATVSTP 

Năm 2023 

Quý II & IV 

(Tháng 6, 

tháng 10) 
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III Lĩnh vực ATTP 

1 

Kho hàng Cty 

TNHHĐT&PTPP 

Bảo Châu 

T3, P, Nghĩa Đức, 

TP G.Nghĩa 

Kiểm tra điều kiện 

bảo đảm ATTP 

Từ 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

2 

Công ty TNHH 

MTV MISA 

THÀNH ĐẠT 

Đường Nguyễn 

Đức Cảnh, TDP 4, 

phường Nghĩa 

Trung, tp. Gia 

Nghĩa 

Quý I 

3 

Cty TNHH MTV 

Quốc Bảo Đăk 

Nông 

P. Nghĩa Phú, TP 

Gia Nghĩa 
Quý I 

4 

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ An Phát 

64 Đường Hàm 

Nghi , thành phố 

Gia Nghĩa 

Quý II 

5 

Cty TNHH MTV 

SX TMDV Vương 

Anh 

P. Nghĩa Phú, TP 

Gia Nghĩa 
Quý II 

6 

CT TNHH Sản 

xuất Thương mại 

Word coffee 

Số 77, Đường Hai 

Bà Trưng, Tp. Gia 

Nghĩa 

Từ 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý II 

7 

Trung tâm Thông 

tin, kỹ thuật và 

Ứng dụng Khoa 

học Công nghệ 

tỉnh Đăk Nông 

Đường Tô Hiến 

Thành, tp. Gia 

Nghĩa 

Quý II 

8 
Cty TNHH MTV 

Win Win (G star) 

Tổ 3, phường 

Nghĩa Tân, tp. Gia 

Nghĩa 

Quý III 

9 

Nhà hàng 

Wantamla (khu 

siêu thị Coop 

Mark) 

TDP 1, p. Nghĩa 

Thành, tx. Gia 

Nghĩa 

Quý III 

10 

Công ty TNHH 

MTV TM Tuyết 

Trang 

QL 14, xã Đức 

mạnh, huyện Đăk 

Mil 

Từ 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

11 

Công ty TNHH 

Một Thành viên 

Dịch vụ & Thương 

mại Triệu Đạt 

Khối 16, thị trấn 

Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil 

Quý I 

12 

Doanh nghiệp tư 

nhân Thúy 

Phương 

Số 01, đường Lý 

Thái Tổ, thị trấn 

Đắk Mil, huyện 

Đắk Mil 

Quý I 

13 

Công ty TNHH 

Một Thành viên 

Phát Thanh Huyền 

Thôn Đức Nghĩa, 

xã Đức Mạnh, 

huyện Đắk Mil 

Quý II 
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14 
Công ty TNHH 

Hoàng Phát 

Thôn Kẻ Đọng, xã 

Đức Mạnh, huyện 

Đắk Mil 

Quý II 

15 DNTN Cao Chánh 
thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil 
Quý III 

16 

Cty TNHH Du 

lịch Nguyên 

Thành Phát ((Khu 

du lịch Phước 

Sơn) 

Thôn 6, xã 

ĐăkWer, huyện 

ĐăkR'Lấp 

Từ 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

17 

CT TNHH MTV 

Vạn Hưng thịnh 

Phát 

Thôn 8, Nhân Cơ, 

ĐăkRlâp 
Quý I 

18 

CTTNHH Thực 

phẩm Việt Thiên 

Nhiên 

Thôn Quảng Đạt, 

Đạo Nghĩa, 

ĐăkRlấp 

Quý  II 

19 
DNTN Thủy 

Khương 

Kiến Thành, 

ĐăkRlâp 
Quý III 

20 
Cty TNHH MTV 

HK Đăk Nông 

Khu CN Alumin 

nhân cơ - Đắk 

Rlâp 

Quý III 

21 

Công ty TNHH 

Thương mại sản 

xuất Đông trùng 

thảo nguyên JG 

Thôn 5, xã Quảng 

Tâm, huyện Tuy 

Đức Từ 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

22 
Cty TNHH MTV 

Macca Đăk Nông 

T3, Buk So, Tuy 

Đức 
Quý II 

23 
CT CP Đầu tư 

Long Huệ 

T6, Quảng Tâm, 

Tuy Đức 
Quý III 

24 

Cơ sở sản xuất 

mắc ca Minh 

Phong 

Thôn 8, xã Nam 

Bình, huyện Đắk 

Song Từ 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

25 
HTX cà phê Rừng 

lạnh 

Nam Bình, Đăk 

Song 
Quý II 

26 
Cơ sở sản xuất cà 

phê Star coffee 

Đức An, Đăk 

Song 
Quý  III 

27 
HTX TIN TRUE 

COFFEE 

Số nhà 88 Nguyễn 

Tất Thành,TDP số 

4, Thị trấn Đắk 

Mâm, huyện 

Krông Nô 
 

Quý III 

28 

Nhà hàng Dray 

sap (CTCPĐT XD 

Liên Thành)  

Đăk Sô, Krông Nô Quý III 

29 

Hợp tác xã Nông 

lâm nghiệp Nam 

Hà 

TDP 5, thị trấn 

EaTlinh, huyện 

Cư Jút 

Từ 01/01/2023 

đến thời điểm 

kiểm tra 

Quý III 
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30 
CT CP SX và TM 

Lagica 

Số5, Phan Chu 

Trinh, TT Eatling, 

Cư Jut 

Quý III 

31 
Cty TNHH MTV 

Du lịch Tà Đùng 

Bon Bsreb, xã 

Đắk Som, h. Đăk 

Glong  

Quý III 

32 
Cty TNHH Tà 

Đùng Xanh 

Thôn 4b, xã Đắk 

Som, h. ĐăkGlong 
Quý III 

IV Lĩnh vực Y tế dự phòng 

Lĩnh vực Y tế lao động, bệnh nghề nghiệp   

1 Cty cồn Đại Việt 
KCN Thuận An, 

huyện Cư Jut Vệ sinh lao động, 

chăm sóc sức khỏe 

người lao động tại 

nơi làm việc 

Năm 2023 Quý II-III 

2 
Công Ty chế biến 

gỗ Hưng Thịnh 

Khu công nghiệp 

Tâm Thắng, xã 

Tâm Thắng, huyện 

Cư Jút 

Năm 2023 Quý II-III 

Lĩnh vực Môi trường 

1 
Nhà máy nước 

Đắk Mil 

Thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil 

Kiểm tra giám sát vệ 

sinh môi trường và 

chất lượng nguồn 

nước 

Năm 2023 Quý II-III 

2 
Nhà máy cấp nước 

Gia Nghĩa 
TP. Gia Nghĩa Năm 2023 Quý II-III 

3 

Trạm cấp nước 

sinh hoạt huyện 

Cư Jút 

Thị trấn EaTling, 

huyện Cư Jut 
Năm 2023 Quý II-III 

4 

Trạm cấp nước và 

môi trường huyện 

Đăk R’Lấp 

Thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk R’Lấp 
Năm 2023 Quý II-III 

5 
Trạm sản xuất 

nước Quảng Khê 

Xã Quảng Khê, 

Đắk Glong 
Năm 2023 Quý II-III 

V Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ    

1 

8/8 Trung tâm Y tế 

các huyện, thành 

phố 

Trung tâm Y tế 

các huyện, thành 

phố 

Kiểm tra chuyên 

ngành việc thực hiện 

quy định về quản lý 

và sử dụng các 

phương tiện tránh 

thai miễn phí 

Năm 2023 Quý III, IV 
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