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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập 

 6 tháng đầu năm 2022 

  

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Đặc điểm, tình hình của địa phương: 

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 

tỉnh Lạng Sơn; thành phố có 05 phường, 03 xã. Thành phố tập trung số lượng 

lớn cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, tính đến ngày 20/7/2022, trên địa 

bàn thành phố có 207 cơ sở hành nghề y, dược được cấp phép hoạt động, 

chiếm hơn 1/3 tổng số cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh. 

2. Tổ chức, biên chế của Văn phòng: Văn phòng HĐND-UBND thành 

phố có đồng chí Chánh Văn phòng phụ trách lĩnh vực y tế (các cơ sở hành nghề 

y, dược ngoài công lập); Bộ phận y tế tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Văn 

phòng gồm 01 dược sỹ Đại học. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền: 

- Công tác chỉ đạo: Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế và 

UBND thành phố, Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn 

các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập (NCL) hoạt động hành nghề theo 

đúng quy định của Nhà nước về lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập. 

+ Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu cho UBND thành phố 

ban hành Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 28/2/2022 về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, kinh doanh mỹ 

phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc cổ truyền và cơ sở dịch vụ thẩm 

mỹ năm 2022 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

+ Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 11/KH-

VP ngày 30/12/2021 về công tác y tế năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-ĐKTLN 

ngày 29/4/2022 về kiểm tra liên ngành YDNCL đợt 1 năm 2022. 

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hành 

nghề y, dược NCL: 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng HĐND-UBND thành phố đã 

tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về hành nghề y, dược NCL 

thông qua  việc triển khai các công văn của Văn phòng đến các cơ sở hành nghề. 

Kết quả: Triển khai được 23 Công văn của Văn phòng về công tác hành nghề y, 

dược ngoài công lập trong đó có các nội dung về đảm bảo công tác phòng chống 

dịch Covid-19, triển khai các Nghị định mới của Chính phủ trong lĩnh vực y tế, 

đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý, đình chỉ lưu hành đối với 14 thuốc, 08 

loại mỹ phẩm.  
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2. Công tác giám sát, kiểm tra: 

- Đánh giá chung: Qua kiểm tra, các cơ sở hành nghề y, dược xuất trình 

được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động; người phụ 

trách hành nghề có mặt khi cơ sở hoạt động, mặc trang phục Blu theo quy định. 

+ Các cơ sở hành nghề y có hợp đồng xử lý rác thải, bố trí dụng cụ chứa 

đựng và thực hiện phân loại, thu gom rác thải theo quy định; trang bị tủ hấp, sấy 

dụng cụ, đảm bảo các điều kiện khử khuẩn tại cơ sở, thực hiện vệ sinh sạch sẽ. 

Hộp thuốc chống sốc đủ danh mục, còn hạn dùng, treo phác đồ xử trí sốc tại cơ 

sở; niêm yết giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề của người hành nghề tại 

cơ sở.  

+ Các cơ sở có hành nghề dược có đầy đủ thủ tục hành chính: Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận GPP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược; Cơ sở đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị; 

có thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm tự ghi, bảo quản thuốc theo các điều kiện nhiệt độ, 

độ ẩm đạt SOP xây dựng, xuất trình được hóa đơn nhập thuốc hợp lệ; niêm yết 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở; có trang thiết bị và áp 

dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động nhà thuốc. Qua kiểm tra, không 

có cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, không có thuốc hết hạn, 

thuốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi theo thông báo.  

- Số đợt kiểm tra: 01 đợt Kiểm tra liên ngành. Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức kiểm tra, phối hợp với Đội Quản 

lý thị trường số 1, Trung tâm y tế, Công an thành phố kiểm tra theo Kế hoạch số 

21/KH-ĐKTLN ngày 29/4/2022. Kết quả: kiểm tra được 18 cơ sở; Trong đó: 08 

cơ sở hành nghề y, 08 cơ sở hành nghề dược, 02 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

- Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm hành chính: Tổng số cơ sở vi 

phạm là 02 cơ sở. Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền: 02. Tổng số tiền phạt: 

28.000.000 đồng. Đoàn kiểm tra trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành 02 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt: 28.000.000 đồng 

chẵn. 

- Lỗi vi phạm được phát hiện: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của 

cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; Niêm yết 

không đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách 

hàng tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược; Người trực tiếp tham gia bán 

lẻ thuốc không có bằng cấp chuyên môn theo quy định của pháp luật. 

3. Kết quả hoạt động hành nghề y, dược: 

Tính đến ngày 20/7/2022 tổng số cơ sở hành nghề y, dược NCL trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn là 207 cơ sở. 

3.1. Lĩnh vực Khám chữa bệnh:  

- Tổng số cơ sở hành nghề y là 105. 

- Hình thức tổ chức của cơ sở: 08 PK đa khoa, 02 phòng tiêm chủng; 09 

PK Nội tổng hợp, 12 PK Phụ sản- KHHGĐ, 06 PK chuyên khoa nhi, 24 PK 

Răng- hàm- mặt, 09 PK Tai- mũi- họng, 02 PK chuyên khoa mắt, 01 PK phẫu 

thuật thẩm mỹ, 04 PK da liễu, 10 PK YHCT, 04 phòng chẩn đoán hình ảnh, 03 
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phòng xét nghiệm, 04 cơ sở dịch vụ chăm sóc Răng miệng, 04 cơ sở dịch vụ 

kính thuốc, 03 cơ sở CSSK mẹ và bé.  

- Kết quả hoạt động khám chữa bệnh: tổng số khám là 58.138 lượt người. 

Trong đó khám bảo hiểm y tế: 30.313 lượt người (Có Phụ lục 4 kèm theo). 

- Số lượng cơ sở nộp Báo cáo/Tổng số cơ sở hành nghề trên địa bàn: 

54/105 đạt tỷ lệ 51,4%.  

3.2. Lĩnh vực Dược:  

- Tổng số cơ sở hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn  là 102.  

- Hình thức tổ chức kinh doanh: Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 02; Nhà 

thuốc: 102; cơ sở kinh doanh dược liệu: 03. 

- Kết quả kinh doanh: 

Đối với Doanh nghiệp (Báo cáo của Cty CP Dược phẩm và VTYT Lạng Sơn): 

+ Doanh số mua vào: 34.036.315.625 đồng 

+ Doanh số bán ra: 31.036.315.625 đồng 

  Bán buôn: 20.125.045.269 đồng 

  Bán lẻ: 1.091.270.365 đồng 

Đối với cơ sở bán lẻ:  

+ Doanh số mua vào: 13.799.425.544 đồng 

+ Doanh số bán ra: 11.398.112.842 đồng 

(Có biểu hoạt động kinh doanh cơ sở bán lẻ thuốc kèm theo) 

- Số lượng cơ sở nộp Báo cáo/Tổng số cơ sở hành nghề trên địa bàn: 

86/102 đạt tỷ lệ 84,3 %. 

4. Đánh giá chung về công tác hành nghề Y, Dược ngoài công lập: 

* Ưu điểm:  

- Phần lớn các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về hành 

nghề y, dược NCL, kịp thời cập nhật các văn bản quy định về điều kiện hành nghề. 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào 

quản lý tại cơ sở, trang bị máy tính và kết nối phần mềm cơ sở cung ứng thuốc 

liên thông dữ liệu dược quốc gia, giúp các cơ quan quản lý nhà nước về y tế kịp 

thời tra cứu các các loại thuốc bị đình chỉ lưu hành. Đồng thời các cơ sở bán lẻ 

thuốc đã trang bị thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm tự ghi theo quy định và duy trì các 

điều kiện thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Kịp thời cập nhật các văn bản hướng 

dẫn kết nối cơ sở cung ứng thuốc và các thông báo đình chỉ lưu hành thuốc, mỹ 

phẩm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, không có cơ sở bán lẻ thuốc kinh doanh 

thuốc bị đình chỉ lưu hành, thuốc hết hạn sử dụng.  

- Các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các phòng khám đa khoa ngày 

càng thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị, quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện 

đại phục vụ cho công tác khám bệnh. Trong 6 tháng đầu năm có 58.138 lượt 

bệnh nhân đến khám và điều trị, trong đó khám bảo hiểm y tế là 30.313 góp 

phần giảm tải số lượng người bệnh cho các bệnh viện tuyến tỉnh.  
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* Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:   

- Việc nhập, bán thuốc trên phần mềm cung ứng thuốc tại các cơ sở bán lẻ 

thuốc chưa tương xứng với hoạt động mua, bán tại cơ sở, các cơ sở cập nhật dữ 

liệu chưa đầy đủ. 

- Một số cơ sở hành nghề y, dược chưa chú trọng đến công tác nộp báo 

cáo định kỳ, nộp báo cáo muộn so với thời gian quy định tuy đã được đôn đốc 

nhắc nhở. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

- Tuyên truyền, triển khai các văn bản mới của Nhà nước về công tác hành 

nghề y, dược ngoài công lập đối với các cơ sở. 

- Triển khai kịp thời, đầy đủ các thông báo cập nhật thông tin thuốc, đình 

chỉ lưu hành thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; các Thông tư, 

Nghị định hướng dẫn hành nghề. Đôn đốc việc thực hiện báo cáo hoạt động 

hành nghề của cơ sở theo quy định, đúng thời gian. 

- Tham gia các lớp tập huấn, phổ biến các văn bản, Thông tư, Nghị định 

về công tác quản lý hành nghề y, dược do Sở Y tế tổ chức nhằm nâng cao năng 

lực công tác kiểm tra. 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp giữa ngành y tế với các đơn vị liên 

quan trong công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các cơ sở hành nghề y, 

dược ngoài công lập trên địa bàn. 

IV. KIẾN NGHỊ SỞ Y TẾ 

Đề nghị Sở y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dược thực 

hiện có hiệu quả việc kết nối mạng cung ứng thuốc để cơ quan quản lý nhà nước về 

y tế trên địa bàn thành phố và lực lượng chức năng kiểm tra, theo dõi tình hình mua 

vào, bán ra, tra cứu thuốc tại cơ sở. 

Trên đây là báo cáo Công tác quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập 6 

tháng đầu năm 2022 của Văn phòng HĐND-UBND thành phố Lạng Sơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- CT, PCT UBND TP; 

- TTYT TP, Đội QLTT số 1;  

Công an TP;  

- C,PVP, CV; 

- Trang TTĐT TP;    

- Lưu: VT.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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