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QUYẾT ĐỊNH 
Thanh tra việc thực hiện quy định 

về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh
tra; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ
quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

Căn cứ Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban
hành Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp; Quyết định 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của
Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch
COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND
tỉnh Bình Định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế tại tờ trình số 03/TTr-TTrS ngày
28/01/2021 về việc đề nghị ban hành Quyết định thanh tra việc thực hiện quy
định về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện quy định về các biện pháp phòng chống
dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thời kỳ thanh tra: Tại thời điểm thanh tra và các vấn đề liên quan đến
trước, sau thời kỳ thanh tra (nếu có phát sinh).

Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, gồm các ông (bà) có tên sau:
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- Ông Lê Cảnh Sơn, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn;

- Bà Nguyễn Thị Như Tú, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Thành
viên;

- Ông Nguyễn Thanh Bình, Thanh tra viên Sở Y tế, Thành viên;

- Ông Nguyễn Anh Khoa, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế,
Thành viên;

- Thành viên mời: Ông Trần Tiến Thành, Cán bộ Phòng PA03, Công an
tỉnh,

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện quy định về
các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý cơ sở vi phạm theo quy
định của pháp luật.

Hình thức thanh tra:  Thanh tra đột  xuất,  trong giờ và ngoài  giờ hành
chính.

Giám đốc Sở Y tế trực tiếp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và triển khai
hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP
ngày 10/9/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của
Đoàn thanh tra.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Chánh Thanh tra,
Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, các cơ sở
được thanh tra và ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này kể từ ngày ký./.

          GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Bộ Y tế (báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- Công an tỉnh (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTr.             Lê Quang Hùng
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