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UBND TỈNH HÀ NAM 

 SỞ Y TẾ  
 

Số:     /KH- SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      

               Hà Nam, ngày      tháng 03 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA CÔNG TÁC DƯỢC VÀ MỸ PHẨM NĂM 2021 

 

Thực hiện Quyết định số 4369/QĐ-BYT, ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế ban 

hành quy định về nội dung và thời gian kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy 

định quản lý nhà nước về Dược- Mỹ phẩm và Công văn số 1503/QLD- VP ngày 

04/3/2022 về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định 

quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2021, Sở Y tế Hà Nam xây dựng kế 

hoạch kiểm tra công tác dược, mỹ phẩm cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1- Mục đích: 

- Đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về Dược và Mỹ phẩm của 

Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố. 

- Đánh giá việc thực hiện các quy chế, quy định về Dược và Mỹ phẩm của 

các đơn vị sự nghiệp Y tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa 

bàn tỉnh. 

- Thông qua kiểm tra để đánh giá, xếp loại công tác Dược của các đơn vị.  

2. Yêu cầu: Đảm bảo tính khách quan, chính xác, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG TỰ KIỂM TRA VÀ KIỂM TRA: 

Các đối tượng tự kiểm tra và kiểm tra bao gồm: 

1. Sở Y tế. 

2. Phòng Y tế  các huyện/thị xã/ thành phố. 

3. Các các cơ sở khám, chữa bệnh;  

4. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc- Mỹ phẩm- Thực phẩm. 

5- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh về Dược và Mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1- Tại Sở Y tế: Phòng Nghiệp vụ YDược, Thanh tra SYT tự kiểm tra công 

tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý dược và mỹ phẩm theo Mục 1 Phần I 

quy định về nội dung và thời gian kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy 

định quản lý nhà nước về Dược- Mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 

4369/QĐ-BYT, ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế 

2- Các Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố: Kiểm tra công tác QLNN 

về dược- mỹ phẩm trên địa bàn huyện/thành phố theo Mục 2 Phần I quy 
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định về nội dung và thời gian kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định 

quản lý nhà nước về Dược- Mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 

4369/QĐ-BYT, ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế. 

3- Các cơ sở khám, chữa bệnh : Kiểm tra theo phần "Công tác Dược’’ 

trong bảng điểm kiểm tra Bệnh viện của Cục quản lý khám, chữa bệnh- Bộ 

Y tế năm 2021 và Mục 10 Phần I quy định về nội dung và thời gian kiểm tra 

đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về Dược- Mỹ phẩm ban 

hành kèm theo Quyết định số 4369/QĐ-BYT, ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế. 

4- Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-Thực phẩm: Kiểm tra 

công tác quản lý về chất lượng thuốc và mỹ phẩm theo Mục 3 Phần I quy 

định về nội dung và thời gian kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định 

quản lý nhà nước về Dược- Mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 

4369/QĐ-BYT, ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế. 

5- Đối với các đơn vị kinh doanh về dược: Theo quy định về nội dung và 

thời gian kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về 

Dược- Mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 4369/QĐ-BYT, ngày 

23/9/2019 của Bộ Y tế, cụ thể : 

- Cơ sở sản xuất thuốc: Mục 4 Phần I 

- Các cơ sở bán buôn thuốc: Mục 5 Phần I  

- Các cơ sở bản lẻ thuốc: Mục 7 Phần I 

6- Các cơ sở sản xuất và kinh doanh Mỹ phẩm: Kiểm tra theo quy định tại 

Mục 12 Phần I quy định về nội dung và thời gian kiểm tra đánh giá việc thực 

hiện các quy định quản lý nhà nước về Dược- Mỹ phẩm ban hành kèm theo 

Quyết định số 4369/QĐ-BYT, ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị tiến hành tự kiểm tra: 

- Thủ trưởng các đơn vị ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra.  

- Tiến hành tự kiểm tra theo nội dung quy định tại mục III bản kế hoạch 

này. Báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y dược) trước 

ngày 25/3/2022. 

- Để chuẩn bị cho việc phúc tra, đề nghị các đơn vị và các cơ sở chuẩn bị 

tài liệu, hoàn chỉnh số liệu theo quy định, tổng hợp kết quả tự chấm điểm và kết 

quả xếp loại cho công tác phúc tra. 

2. Sở Y tế thành lập Đoàn phúc tra công tác QLNN về dược và Mỹ 

phẩm:  

- Căn cứ kết quả của các đơn vị, Sở Y tế thành lập đoàn phúc tra kết quả 

tự kiểm tra một số đơn vị trên địa bàn tỉnh (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).  

-  Phòng Nghiệp vụ Y Dược có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện 

theo kế hoạch. 
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-  Phòng TCHC Sở Y tế  bố trí phương tiện đi lại cho đoàn kiểm tra. 

3. Công tác tổng hợp báo cáo: 

- Phòng Nghiệp vụ Y Dược: Có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn 

vị tự kiểm tra, báo cáo tự kiểm tra theo quy định và phối hợp với các phòng 

chức năng của Sở, các đơn vị để tổ chức kiểm tra theo kế hoạch. Tổng hợp kết 

quả kiểm tra, đánh giá báo cáo theo quy định. 

- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết qủa về Sở Y tế theo đúng thời gian 

quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị liên hệ 

qua Phòng Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế để được hướng dẫn. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- UBND tỉnh ; 

- Cục Quản lý Dươc ; 

- Giám đốc SYT;                        
- Phòng Y tế các huyên/Tx/thành phố;  

- Trung tâm KN Thuốc-MP-TP;  

- TTYT các huyên; 

- Các Bệnh viện trong ngành;                     

- Các doanh nghiệp Dược, Mỹ phẩm trong tỉnh; 

- Phòng TCHC;     

- Lưu :VT, NVYD.   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Viết Huệ 
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