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QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh  

mặt hàng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 

 

 Căn cứ Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018; 

 Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh 

Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Kế hoạch 1134/KH-SYT ngày 20/8/2020 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng 

khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh mặt hàng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế tại một số doanh nghiệp sản xuất,  

kinh doanh mặt hàng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ y tế thuộc phạm vi quản lý của 

Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Có danh sách kèm theo). 

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 20/8/2020, khi cần thiết 

có thể xem xét thời kỳ trước sau thời kỳ nêu trên.  

 Thời hạn kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. 

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

1. Ông Vũ Kim, Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trưởng Đoàn; 

2. Ông Quách Xuân Kha, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế - Phó Trưởng Đoàn; 

3. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Phó Trưởng Đoàn; 



 

4. Bà Đào Thị Thúy Liên, Thanh tra viên Thanh tra Sở Y tế - Thành viên; 

5. Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế - Thành viên. 

Điều 3. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn: 

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra 

được Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt; trường hợp phát sinh nội dung nằm ngoài Kế 

hoạch, Trưởng Đoàn Kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định. 

- Giao Trưởng Đoàn Kiểm tra: Chủ trì xây dựng Kế hoạch kiểm tra; lãnh 

đạo, chỉ đạo Đoàn Kiểm tra thực hiện Kế hoạch kiểm tra đã được lãnh đạo Sở Y tế 

phê duyệt; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo khi kết thúc thời hạn kiểm tra và đột 

xuất theo yêu cầu của Giám đốc Sở Y tế. 

Điều 4. Các ông Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp 

vụ Y, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân có liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 2 và đơn vị được kiểm tra chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (Để công khai); 

- Lưu: VT, TTr-SYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
Lê Quang Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-08-20T15:58:21+0700


		2020-08-20T16:15:39+0700


		2020-08-20T16:15:39+0700


		2020-08-20T16:15:39+0700


		2020-08-20T16:15:39+0700




