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BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm tra về lĩnh vực Y tế năm 2018; 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2019 

Thực hiện Công văn số 1844/SYT- TT ngày 30/11/2018 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn, về việc báo cáo kết quả kiểm tra về lĩnh vực Y tế năm 2018 và xây dựng 

kế hoạch năm 2019. Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan Báo cáo kết 

quả như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

- Tình hình tổ chức, biên chế cán bộ có trình độ chuyên môn về y tế: 

Biên chế của phòng Y tế sáp nhập vào Văn phòng HĐND và UBND huyện 

là 03 biên chế, trong đó: 01 cao đẳng điều dưỡng, 01 trung cấp y, 01  trung cấp 

dược (đã tốt nghiệp đại học Dược tháng 7/2018). 

- Phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực y tế:  

+ Số lượng 01 cán bộ. 

+ Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng, ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo: 

+ Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 04 tháng 02 năm 2018 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Quan về việc triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018; 

+ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 26/7/2018 tăng cường đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng 

thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị 

thuốc y học cổ truyền;  

+ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND 

huyện Văn Quan về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm tết 

Nguyên Đán Mậu Tuất, lễ hội Xuân năm 2018 trên địa bàn huyện Văn Quan; 

+ Quyết định 3607/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND huyện về kiểm 

tra An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018; 

+ Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND huện về 

kiểm tra bếp ăn tập thể năm 2018; 

+ Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Chỉ đạo 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Quan về việc thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm “tháng hành động vì chất lượng 

an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2018;  



+ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 06/4/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ 

sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Quan về việc triển khai tháng hành động vì chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018;  

+ Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ 

sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Quan về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm 

tra Vệ sinh an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018;  

 + Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 7/9/2018 của Ban Chỉ đạo LN về VSATTP 

về triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp 

Tết Trung thu năm 2018. 

+ Quyết định số 3054/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND huyện Về việc 

thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian 

lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm 

hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ 

truyền trên địa bàn huyện Văn Quan. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Số cuộc kiểm tra, giám sát đã thực hiện: 

- Theo kế hoạch: 05 cuộc. 

- Đột xuất: 0 cuộc. 

2. Kết quả: 

-  Tổng số cơ sở được kiểm tra: 73 cơ sở. 

Cụ thể:  

+ Số cơ sở hành nghề Dược: 04 cơ sở. 

+ An toàn thực phẩm: 69 cơ sở 

- Số cơ sở vi phạm: 39 cơ sở. 

+ Cụ thể: Số cơ sở hành nghề Dược: 03 cơ sở; An toàn thực phẩm: 36 cơ sở 

+ Số cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính: 39 cơ sở.  

Trong đó: Số cơ sở hành nghề Dược: 03 cơ sở; An toàn thực phẩm: 36 cơ sở. 

- Tổng số tiền phạt đã nộp vào Kho bạc Nhà nước: 19.575.000 đồng.  

Trong đó: Số cơ sở hành nghề Dược: 2.250.000 đồng; An toàn thực phẩm: 

17.325.000 đồng. 

 3. Khó khăn, vƣớng mắc; nguyên nhân  

a. Khó khăn: 

- Vẫn còn tồn tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm hạn 

chế về nhận thức hoặc cố tình không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về 

an toàn thực phẩm. 

- Việc xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế chủ yếu là do đoàn kiểm tra 

liên ngành của huyện hoặc Đội Quản lý thị trường thực hiện, còn tuyến xã chủ yếu 

là nhắc nhở cơ sở tự khắc phục, chưa xử lý bằng hình thức xử phạt hành chính. 



- Các bếp ăn tập thể tại một số phân trường chưa có nhà bếp hoặc bếp tạm, 

chật hẹp do đó không kiểm tra, giám sát được, nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm 

và các bệnh lây truyền qua thực phẩm khó kiểm soát. 

b. Nguyên nhân:  

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra ở một số xã chưa quyết liệt từ đó chưa giải 

quyết dứt điểm những vụ việc vi phạm về lĩnh vực vệ sinh ATTP. 

- Đa số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong huyện quy mô nhỏ lẻ, 

mang tính truyền thống, hộ gia đình rất khó bảo đảm các điều kiện về ATTP 

(chưa chấp hành việc đảm bảo điều kiện VSATTP, chưa đăng ký xác nhận kiến 

thức ATTP, chưa khám sức khoẻ định kỳ theo quy định). Vẫn còn nhiều cơ sở 

kinh doanh thực phẩm, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa còn bán một số loại 

hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng… chưa chấp hành việc 

đảm bảo điều kiện VSATTP, chưa đăng ký xác nhận kiến thức ATTP, chưa khám 

sức khoẻ định kỳ theo quy định.  

 IV. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 

1. Công tác quản lý hành nghề Y Dược tư nhân: 

Trên địa bàn huyện Văn Quan có 03 cơ sở hành nghề Y tư nhân, 17 cơ sở 

hành nghề Dược tư nhân. 

- Kiểm tra định kỳ 02 lần/năm. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

Pháp luật về quản lý hành nghề Y Dược tư nhân. Tập trung kiểm tra các Quầy 

thuốc ở các xã. 

- Thường xuyên kiểm tra đình chỉ lưu hành thuốc, các thuốc không được 

phép lưu hành khi có Công văn của Sở Y tế. 

2. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Kiểm tra theo kế hoạch: 03 lần/năm: tết Nguyên đán năm 2019, Tháng 

hành động, tết Trung thu. 

- Kiểm tra đột xuất: 02 lần/năm. Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện (cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 

9; Bếp ăn tập thể: 41, kinh doanh thực phẩm chức năng tại quầy thuốc: 17). 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác kiểm tra về lĩnh vực Y tế năm 2018; 

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Văn Quan./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lưu: VT. 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Triệu Đức Dũng 

 


