
 

 

BỘ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, 

kế hoạch thanh tra; 

Căn cứ Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính 

phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thanh tra năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục 

trưởng, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Các Vụ, Cục thuộc Bộ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TTrB. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

KẾ HOẠCH 

Thanh tra năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-BYT ngày    tháng   năm 2020 của Bộ Y tế) 
 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

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

liên quan đến 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, sự tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về y tế. Tiến hành thanh 

tra không cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối 

tượng thanh tra. 

 II. Nội dung 

 1. Nhiệm vụ chung 

 1.1. Rà soát, tham mưu Bộ trưởng văn bản quy phạm pháp luật về công tác 

thanh tra y tế và phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế. 

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

thanh tra y tế; tập huấn nghiệp vụ thanh tra về các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám 

chữa bệnh, bảo hiểm y tế, dân số; dược, trang thiết bị y tế; tài chính, ngân sách, 

phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội 

dung khác có liên quan.  

1.3. 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 lệch chuẩn 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 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, của người có thẩm quyền. 

1.4. Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp 

luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng. 

1.5. Tổ chức tiếp công dân theo quy định, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 
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1.6. Triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả, hàng kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của Ban chỉ 

đạo 389 Trung ương. 

1.7. Tiếp tục triển khai về công tác phòng chống ma túy của ngành y tế.  

1.8. Xây dựng Quy trình tiếp công dân tại Cơ quan Bộ Y tế. 

1.9. Tiếp tục triển khai công tác cải cách hành chính và tuyên truyền cải 

cách hành chính trong thanh tra y tế. 

2. Nội dung thanh tra 

2.1. Thanh tra Bộ 

a) Lĩnh vực y tế dự phòng: Thanh tra về công tác quản lý nhà nước về y tế 

dự phòng, môi trường y tế và an toàn thực phẩm; việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm; thanh tra đối với hoạt động buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

19/6/2018 của Thủ tướng chính phủ; về An toàn sinh học, xử lý chất thải y tế; sản 

xuất, kinh doanh, quảng cáo hóa chất sử dụng trong gia dụng và y tế. 

b) Lĩnh vực khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế: Thanh tra việc chấp hành 

các quy định về Khám bệnh, chữa bệnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về Bảo hiểm y tế; việc chấp hành các quy định của pháp luật về Dân số; việc chấp 

hành các quy định về bắt buộc chữa bệnh. 

c) Lĩnh vực dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế: Thanh tra công tác quản lý 

nhà nước về tiếp nhận, thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận 

đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc” và “bán lẻ thuốc”, giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược; công tác quản lý chất lượng thuốc, quản lý thuốc; về 

đăng ký, lưu hành; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, 

trang thiết bị y tế. 

d) Thanh tra hành chính: Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về tài 

chính, ngân sách, thực hiện một số chương trình mục tiêu, dự án; công tác đào tạo. 

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng. Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn về 

lĩnh vực y tế dự phòng của một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 

2.2. Cục An toàn thực phẩm: Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; việc 

chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 

quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

2.3. Cục Quản lý Dược: Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs; việc thực hiện các quy định của 

pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với một số cơ sở sản xuất kinh 

doanh về lĩnh vực dược, mỹ phẩm. 

2.4. Cục Quản lý Môi trường y tế: Thanh tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật bảo đảm chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 
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2.5. Cục Y tế dự phòng: Thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở có 

phòng xét nghiệm, cơ sở tiêm chủng; về thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm, 

kiểm dịch y tế biên giới. 

2.6. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: Thanh tra việc thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh, phục hồi chức năng; về công tác giám định y khoa, giám định pháp y, 

giám định pháp y tâm thần. 

2.7. Tổng cục Dân số: Thanh tra việc thực hiện kiện toàn hệ thống thanh tra 

chuyên ngành dân số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra chuyên 

ngành dân số; việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về quản lý, cập nhật thông 

tin, số liệu thống kê; việc thực hiện các quy định, hướng dẫn về sàng lọc trước sinh 

và sơ sinh. 

3. Nội dung chi tiết các cuộc thanh tra: Có phụ lục chi tiết kèm theo. 

III. Tổ chức thực hiện  

1. Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số và các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, định 

kỳ báo cáo Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. 

2. Thanh tra Bộ tổ chức các đoàn thanh tra độc lập hoặc chủ trì mời các Vụ, Cục 

tham gia để tiến hành thanh tra các nội dung chuyên môn của các Vụ, Cục phụ trách.  

3.  Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thanh 

tra Bộ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế. Quá 

trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chánh 

Thanh tra Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

4. Căn cứ diễn biến tình hình thực tế việc thực hiện nhiệm vụ công tác của 

Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số, các Cục thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Y tế, Kế 

hoạch thanh tra năm 2021 có thể được điều chỉnh cho phù hợp. 

5. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung Kế 

hoạch này, tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo Thanh tra Sở xây dựng và phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021; tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về 

Thanh tra Bộ Y tế theo quy định./. 
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