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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
06-10-2019- Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về ban hành mức thu
lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng
ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường
bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

08-10-2019- Quyết định số 4337/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch liên
tịch (mẫu) về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý
trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện.
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09-10-2019- Quyết định số 4354/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển
khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh.
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16-10-2019- Quyết định số 4447/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền tiếp nhận của Sở Y tế.
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2019/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYÉT
về ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam)
giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU
(Ngày 06 tháng 10 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một sô điêu của Luật Phí và Lệ phí;
Căn cứ Thông tư sô 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Công an quy định vê đăng ký xe;
Căn cứ Thông tư sô 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài
chính, quy định vê mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí lệ phí đăng ký, câp biển
phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Xét Tờ trình sô 3490/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 vê mức thu lệ phí câp
mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giây đăng ký kèm theo biển sô phương tiện giao thông
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cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số: 552/BCHĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân
thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ
họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng
ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ
Chí Minh, cụ thể:
1. Mức thu:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe
Số TT

Chỉ tiêu

Mức thu

1

Ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng theo
điểm 2 mục này

500.000

2

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

20.000.000

3

Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời

200.000

4

Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ)

a

Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống

1.000.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng

2.000.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng

4.000.000

Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11
tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ
phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các văn bản sửa
đổi, bổ sung (nếu có).
2. Các trường hợp được miễn lệ phí thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư
số 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính và các văn bản
sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Số tiền lệ phí thu được nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định tại
Điều 8 Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
4. Tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng nguồn thu: Thực hiện theo quy định của
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Bộ Tài chính.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
có hiệu quả, đồng bộ trên địa bàn thành phố và đúng quy định pháp luật.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai,
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ mười sáu thông qua ngày 06 tháng 10 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày
17 tháng 10 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 29 tháng
7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về Phương án thu lệ phí cấp mới (đăng
ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4337/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch liên tịch (mẫu) về việc tăng cường
công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Thực hiện Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu
lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành
phố;
Xét ý kiến của Giám đốc Sở Xây dựng tại Báo cáo số 11678/BC-SXD-TT ngày
17 tháng 9 năm 2019;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch liên tịch (mẫu) về việc tăng cường công tác
phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận - huyện, được ban hành kèm
theo Báo cáo số 11678/BC-SXD-TT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Sở Xây
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dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng,
Thủ trưởng các Sở - ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - quận,
xã - phường - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Hoan
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SỞ XÂY DựNG - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN/HUYỆN
Số:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/KHLT-SXD-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

KÉ HOẠCH LIÊN TỊCH (MẪU)
về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng
trên địa bàn quận/huyện
Căn cứ Chi thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thuờng vụ
Thành úy về lãng cưởng lành đạo, chỉ dạo nâng cao hiệu quà công tác quán lý Nhà
nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố;
Căn cứ Kể hoạch sổ 3333/ KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 cùa Uy
ben nhân dầu Thành phỏ về ưỉên khai cáp giải pháp lăng cựợng hiệu ỉ ực, hiệu quả
cóng tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trcn địa bàn Thành phố;
Căn cứ Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày
tháng nãm 2019 của ủy ban
nhản dân Thành phố về ban hàrth Quy chế phối hợp quàn lý trật tự xây dựng ữên
địa bàn Thảnh phố;
Căn cứ Quyết đinh số 3580/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 L-úa ủy
ban nhản dân Thành phố về việc phân công nhiệm vụ to chức thi hành quycl dỊĩili
xứ phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hấnh quyết định xứ phạt
vi phạm, hành chính về trật tự xây dựng trên dịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sờ Xây dụn£ và ủy ban nhân dân quận/huyện ban hành Ke hoạch lăng
cường công tác phôi hợp quản lý trật tự xây dựng trên đia bàn quặn/huyện, cụ thể
như sau:
I. MỰC ĐÍCH - YÊU CÀU
1. Mục đích
- Chấn chỉnh, khắc phục những yểu kém trong phối hợp giữa Sở Xâv dựng
vả Uy bart nhân dân quận, huyện trong công tác quán lý Nhà nước về Irật Lự xây
dựng trên địa bản; tiến tóì châm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sái
quy hoạch, xây dựng trên đẩt không dược phép xây dựng mà khõồg bị xử Ịý
nghiêm ;heo đúng quy định pháp luật,
- răng cưÙTig hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác quan iý trật tự xâ}Ị
dựng trên địa, đảm bảo các Quyết định xừ lý vỉ phạm hành chính phai được thực
thi, đảĩĩì bào tính nghiêm minh cùa công tác quàn ]ý Nhà nước về trật tự xây dụng.
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- Tăng cường lực lượng phối hợp gìừa Thanh tra Sở Xây dựng và ủy ban
nhân dân quận/huyện trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, kịp thòi
kiêm tra, ngăn chặn, tham mưu xử lý ngay từ đầu các hành vi vi phạm hành chỉnh
trong hoạt động xây dựng.
2. Ycu cầu
- Việc thực hiện Kế hoạch này phải bám sát vào tĩnh hình thục tiễn công tác
quản lý Nhà nước vê trật tự xây dựng, đề ra các giải pháp thiết thực mang tính
đồng bộ, khoa học nhằm chấn chinh công tác quản lý trật lự xây dựng trên địa bàn
trong thời gian tới.
- Nội dung Kể hoạch phải xác định cơ chế phổi hựp rò ràng, chính xác; tồ
chức thực hiện nghiêm túc, dảm báo hoàn thành mục tiêu đề ra. Tạo sự đồng thuận
trong hệ thông chính trị, dư luận xã hội đồng tình, lực lượng thống nhất cao về tư
tưởng và hành độnR.
- Mọi hoạt động trong công tác phoi hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây
dựng phải chặt chẽ, thống nhất và phù hợp quv dịnh pháp luật.
lí. Cơ CHÉ PHÓI HỢP
1Ệ Thành ỉập Tổ cung tác vói nhân sự như sau:
- Đ/c Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận/huyện - Tổ trường;
- Đ/c Phó Chánh Thanh tra Sờ Xây dựng - Tổ phó;
- Đ/c Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị quận/huyện - Tổ phó;
- Đ/c Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn quặn/huyện - Thảnh viên;
- Đ/c Đội phó Đội Thanh tra địa bàn quận/huyện - Thành viên;
- Đ/c Đội phó Đội Thanh tra cơ động, Thanh tra Sở Xây dựng - Thành viên;
- Các đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân phường/xâ/thị trấn - Thảnh viên;
- Các đồng chí Trường Công an phường/xã/thị trấn - Thành viên.
- Công chửc, Thanh tra viên Đội Thanh tra địa bàn - Thành viên (tùy theo
tình hình quản lý trật tự xây dựng tại địa phương mả Sở Xây dựng vả ủy ban nhân
dân quận, huyện thống nhất số lượng nhân sự tâng cường cho Tổ công tác),
2. Nhiệni vụ thảnh viên Tổ công tác
2.1. Tổ trưởng Tổ công tác
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chưng hoạt động cùa Tổ cồng tác, chịu
trách nhiệm trước Chủ tịch Uy ban nhân dân quận, huyện vê nhiệm vụ đuợc phân công.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tồ công tác; phân công nhiệm vụ cho
các thành viên Tô công tác; chỉ đạo, điểu hành các thành viên Tồ công tác thực
hiện các nhiệm vụ đuợc giao.
- Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Tổ công tác.
- Triệu tập và chủ trì các phiên họp của Tô công tác.
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- Báo cáo Giám đỏc Sở Xầy dựng, Chủ tịch Uy ban nhân dân quận, huyện vê
kết quả hoại dộng ọủa Tồ cổng tác.
IT-I Ả

1

r

rr-t, Ẵ

A

r

2.2, Tô phó To công tác
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xảv dựng về các nhiệm vụ được phản công.
-• Giúp Tỗ trường Tồ công tác chỉ đạo, diều hành các hoạt động cùa Tổ côn í
tác theo phân công của Tổ trương Tổ công tác
- Đỏn đốc, chi đạo thành viên Tổ công tác thực hĩện nhiệm vụ quản lý trật ụj
xây dựng trên địa bản.
2.3. Thành viên Tổ công tác
- Chịu trách nhiệm trước Tổ trường, Tồ phố Tồ cồng tác về các nhiệm vụ
đuợc phân công.
- Chịu sự phâỉl cong, chì đạo của Tồ trưởng, Tồ phó Tổ công tác về thực
hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
3. Đội Thanh tra địa bàn quận, liuyện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh
tra Sở Xây dựng về tỗ chức, nhân sự, chuyên môn và thực hiện công tác phối hợp,
tham mưu ùy ban Iihân đấi quận/huyện trong quẩầ lý Nhà nước về trật tự xây
dựng trên địa bản phụ ưácli.

ntNGUYÊN TẨC PHỐI HỢP
1. Mọi công trình xây dụng trên địa bản Thành phố phải được kiếm tra, gìỉtn
sát từ khi khỏỉ công đến khi hoàn thành và đua vào sử dụng (trừ công trình bí mật
Nhà nước; công trinh quốc phòng, an ninh); mọi hành vi vi phạm hành chính phải
dược phát hiện, ngăn chặn kịp Lhờĩ và xử ]ỷ dứt diêm ngay từ khi mới phát sinh
nhàm hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng ché tháo dờ công trình vi phạm; mọi hậu
quá do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quỵ định CÚÍ1
pháp luật.

2 . Các cơ quan, tồ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện
đúng chức năng, nhiệm vụ vả quyền hạn dược giao tại Quy chể phối hợp quán lỵ
trật tự xây dựng trên địa bàn Thành pJiỏ được ban hành kèm ihetì Quyết dinh số
./QĐ-UBND ngảỵ tháng
năm 2 ũ 19 của ủy ban nhân dân Thành phu, Vỉệc
phối hợp phái tuân thủ theạ đúng quy định của pháp luật, không dìm dẩy, né tránh
trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, xử ]ý ví phạm. Những vướng mẳc phát sinh
trong quả trình phối hợp phải dược bàn bạc, thong nhất trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ vả quyền hạn dược pháp luậl quy dinh và phân công nhiệm vụ tạt Kế
hoạch nảy. Trường hợp không thống nhẩt được hướng giải quyẻt, Sư Xây đựng cỏ
trảch nhiệm bảo cáo, đề xuât ùy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.
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IV. TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, PHÁT HIỆN VÀ xử LÝ VI PHẠM
HÀNH CHÍNH VỀ TRẠT Tự XÂY DựNG
tắ Trách nhiệm kiểm tra* phát hiện và xử lý công trình xây dựng vi
phạm trật tự xây dụng
a. Thanh tra viên, cán bột công chức và nhân viên được giao nhiệm vụ quản
lý trật tự xây dựng có trách nhiệm kiêm tra, phát hiện vả báo cáo kịp thời nhũng vi
phạm trật tự xây dựng thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc có biện
pháp xử lý kịp thời hảnh vi vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền.
b. ủy ban nhân dân cấp xâ chiu trách nhỉệm kiểm tra, phát hiện và xử lý đổi
với cảc công trình xây dụng:
- Công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng theo quy định; công
trình xây dựng lân chiêm hành lang bào vệ sồng, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng;
công trình xây dựng trên đất không đuợc phép xây dụng.
- Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không
làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không lảm
ảnh hường tới môi trường, an toàn công trình.
- Công trình sừa chừa, cải tạo lảm thay đổì kiến trúc mặt ngoái không tiếp
giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
- Công trinh hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Bảo cảo kinh tế kỹ thuật đâu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiểt xây dựng điêm
dân cư nông thôn được duyệt.
- Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa cỏ quy hoạch phát
triên đô thị và quỵ hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ò riêng lẻ ở nông thôn,
trừ nhà ở riêng iẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sở - văn hóa.
c. Tổ Công tác theo Ke hoạch này kiểm tra, phát hiện và xử lý dổi với các
công trình xây dựng;
- Nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng do ủy ban nhân dân cắp huyộn cấp
Giấy phép xây dựng.
- Dự án đầu tư xây dựng do ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định dầu tư,
- Nhà ờ thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới
7 tầng và tổng điện tích sản dưới 500 m\ có quy hoạch chi tiết 1/500 đà được cơ
quan nhà nước có thẩm quyen phê duyệt.
- Công trình, bộ phận công trình xây dựnẹ phát sinh sau khi công trình đã
hoàn thành đưa vào sử dụng theo Giấy phép xây dựnệ do ủy ban nhân dân cấp
huyện cấp hoặc đã được cập nhật Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đẩt và quyền sở
hữu tài sàn).
- Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thuộc dự án đầu tư xây dựng
phát triển nhà ở hoặc khu đô thị.
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d. Thanh tra Sờ Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiếm tra, phát hiện và
xử lỷ đổi với các công trình xây dựng:
- Công trình xảy dựng do Sở Xây dụng cấp Giấy phép xây dựng hoặc thẩm
định, phê duvệt.
- Công trình xây dựng do các Bộ và cơ quan ngang Bộ phê duyệt; do các Sơ
chuyên ngành cấp hoặc phê duyệt.
- Công trình được miền giấy phép xảy dựng (trừ công trình xây dựng nhả ớ
riêng lé ở nông thôn, công trinh bí mật nhả nước, công trinh quốc phòng, an ninh,
công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình nằm trên địa bàn của hai dơn vị hành
chính cấp tỉnh trở lên).
đ. Ban Quàn lý các Khu Ché xuát và Công nghiệp Thành phổ chiu trách
nhiệm kiêm tra, phát hiện và xứ lý các công trinh xây dựng vi phạm trật tự xây
dựng đỏi với công trình do Ban Quản lý các K.hu Chê xuất vả Công nghiệp Thành
phố cấp Giấy phép xây dựng, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
2. Trách nhiệm lập hồ sơ xừ lý vi phạm hành chính
a. Công chức quản lý xây dựng cắp xã lập Biên bản vi phạm hành chỉnh dổi
với công trình xây dựng thuộc trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, xử lý của ủy ban
nhân dân cấp xã; đồng thời, tham mưu Chù tịch ủy ban nhãn dân cấp xã ban hanh
Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc chuyển ho sơ và kiến
nghị Chú tịch ủy ban nhân dân cẩp huyện để xử lý đoi với các trường hạp vượt
thẩm quyền.
b. Tổ Công tác lập Biên bản vi phạm hành chính dối với công trình xây dựng
thuộc trách nhiệm kiêm tra, phát hiện, xứ lý của Tổ Công tác; đồng thòi., tham mưu
Chù tịch Uy ban nhân dãn cẩp huyện ban hành Quyểt định xử lý vi phạm hành
chinh theo thâm quyền hoặc tham mưu Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện trình
Chủ tịch ủy ban nhân dàn Thành phố ban hành Quyểt định xừ lý vi phạm hành
chính đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.
c. Công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Xây dụng lập Biên bản vi
phạm hành chính đổi với công trình thuộc trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, xử lý
của Thanh tra Sờ Xây dựng; đồng thời, tham mưu Chánh Thanh tra Sò Xây dựng
ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc tham mưu
Giám đốc Sờ Xây dựng trình Chủ tịch ủy ban nhân dân Thanh pho ban hành
Quyết định xử lý vì phạm hành chính đối với các trường hợp vượt thâm quyền.
d. Công chức thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành
phố đuyc giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng lập Biẽn bàn vì phạm hành chính
đối với các công trình do Ban Quân lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành
phố cẩp Giấy phép xây dựng hoặc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; đồng thời,
chuyên Chù tịch Uy ban nhân dân cảp huyện ban hành Qưyểt dinh xử lý vi phạm
hành chính, hoặc đê xuất Chủ tịch Uy ban nhân dân cấp huyện tham mưu T ly ban
nhân dân Thảnh phố ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong trường
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hợp vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân
cấp huyện.
3- Trách nhiệm theo dôi việc dừng thi công xây dựng công trình
a. Đoi vói công d inh do ửy ban nhân dân cấp xâ lập Biên bản vi phạm hành chỉnh
Ke từ khi lập Biên bàn vi phạm hành chính và dừne thi công xây dựng công
trình, Uy ban nhân dàn câp xã theo dõi và thực hiện các biện pháp buộc chù đâu tư
nạừng thi công xây dựng đố thực hiện các nội dung trong biên bản; trường hợp chu
đầu tư tiểp tục thi công xây dựng thi lập thủ tục đề xuất xử lý theo quy định.
b. Đối với công trình do Tổ Công tác lập Biên bản vi phạm hành chính
Kê từ khi lập Biên bản vi phạm hành chính và đừng thi công xây đựng công
trinh, Tô Công tác pliối hợp và đề nghị ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, thực hiện
các biện pháp buộc chủ đầu tư ngừng thĩ công xây dựng để thục hiện các nội dung
trong biên bản; trường hợp chù dầư tư tiếp tục thi công xây dựng thì lập thủ tục đề
xuất xử lý theo quy định.
c. Đối với công trình do công chức, thanh tra viên Thanh tra Sờ Xây dựng
lập Biên bản vi phạm hành chinh
Kẻ từ khi lập Biên bản vi phạm hành chính và dừng thỉ công xây dựng công
trình, Thanh tra Sở Xây dựng phổi hợp và đề nghị ủy ban nhân dàn cấp xã theo dõi
và thực hiện các biện pháp buộc chù dầu tư ngừng thi cỏng xây dựng để thực hiện
các nội dung trong biên bản; trường hợp chủ đầu tư tiểp tục thi công xây dựng thì
lập thủ tục đề xuất xử lý theo quy định.
d. Đối với các công trình do Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp
Thành phố lập Biên bản vi phạm hành chính
Kê từ khi lập Biên bản vi phạm hành chỉnh vả dừng thi công xây dựng cônệ
trinh, công chức thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phổ
được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng phổi hợp Uy ban nhân dân cấp xã
theo dõi và thực hiện các biện pháp buộc chủ đầu tư ngừng thi công xây dựng đc
thực hiện các nội dung trong biên bản; trưòng hợp chú đầu tư tiép tục thi công xây
dựng thì lập thủ tục đo xuất xử lý theo quy định.
4. Trách nhiệm theo dõi, tổ chúi thực hiện các Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính
a. Chảnh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực
hiện các Quyểt định xử lý vi phạm hành chính do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng
ban hành; đồng thời, có trách nhiệm theo dõi, dôn đốc ủy ban nhân dân cấp huyện
thực hiện các Quyểt định xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch Uy ban nhân dân
Thành phố ban hành.
b. Chú tịch ùỵ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc theo
dõi và tổ chửc thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chủ tịch
ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; đồng thời, tổ chức thực hiện các Quyết định
xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ ban hành.
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b. Chủ tịch ủy ban nhân dàn cẩp xã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc vả tồ
chức thực hiện các Ọuyếl định xử lý vi phạm hành chỉnh đo Chù tịch ủy ban nhân
dân cấp xã ban hảnhỀ
d. Trường Ban Quàn lý các Khu Ché xuất và Công nghiệp Thành phổ có
trách nhiệm phối hợp với ùy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện các Quyết
định xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, Chú tịch
ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành trong phạm vi địa giới hành chính do mình
quản lý.
đ. Trong truờng hợp phái tổ chức CƯÕT1Ẹ chể tháo dờ công trình hoặc bộ
phận công trình vi phạm, ùy ban nhân dân cẩp huyện có trách nhiệm lập, phê
duyệt phương án và tô chức cưỡng chế tháo dờ công trình, bộ phận công trình vi
phạm trật tự xây dựng theo Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu
quả do Chú tịch Uy ban nhân dân Thành phố, Chánh Thanh tra Sở Xảy dựng và
Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Tổ Công tác chịu trách nhiệm phối
hợp với Uy ban nhân dân quận/huyện trong công tác cưỡng chê tháo dỡ công trình
vi phạm trật tự xây dựng.

vằ MỤC TIÊU PHÁN ĐẢU
1. Đám báo 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải đựợc kiểm tra theo
đúng quy định (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình quốc phòng, an ninh).
2. Đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, xứ lý
ngay từ đau.
3. Kéo giảm ít nhất 50% số vụ vi phạm trật tự xây dựng qua tùng nămề
VI. GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM THựC HIỆN
1, Giải pháp về tăng cường lực lưựng
l.lễ Nôi dung
thuc
hiên
o
s
i
*

- Rà soảt tình hình biên chể, tàng cường lực lượng phụ trách quản lý trật lự
xây dựng (cán bộ dịa chính và Thanh tra địa bàn). Nâng cao ý thức trách nhiệm
thực thi công vụ của từng Thanh tra viên, nhân viên và công chức địa chính - xây
dựng cấp xã. Đồng thời phát huy vả nâng cao vai trò, trách nhiệm của úy ban nhân
dân Mặt trận Tổ quỏc; các Đoàn thể chính trị - xã hội trong việc kịp thời phát hiện,
thông tin các trưởng hợp vi phạm trật tự xây dụng trẻn địa bàn.
-Tổ phó Tồ công tác theo Kế hoạch này (Phó Chảnh Thanh tra Sở phụ trách
địa bàn) hàng tuần có lịch làm việc trực tiếp tại trụ sờ Đội Thanh tra địa bàn đê kịp
thời chi đạo, xử lý công việc tại Đội.
- Điều chuyển, thay thế ngay cán bộ, công chức uy tín giâm sút, năng lực
hạn chế, kết c^uà công tác không đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ; kiên quyẻt đưa ra khỏi tỏ chức các cả nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự
xây dựng nhưng buông lỏng quàn lý, thiểu tinh thần trách nhiệm trong thực thi
công vụ, dê xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn được phân công quản lý
nhưng không kịp ihời phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý theo quy định.
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1.-2ề Trách nhiệm thực hiện
a. Sở Xây dựng
- Tâng cường nhân sự Độỉ Thanh tra địa bàn tại các phườrig/xảAhị trân cỏ
tình hình vi phạm trật tự xây dựng phức tạp. ưu tiên đảng vĩện; có trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ; cỏ dạo dức, V thức trong thực thi công vụ...
Tồ chức quán triệt, giáo dục nânậ cao ý thức thực Ihi cồng vụ, chấp hành
nội quy cơ quan, Quy tắc úng xừ và nghiệp vụ kiểm tra, xứ lý vi phạm xây dựng
đến từng Thanh tra viên, cồng chức, nhân viên được giao phụ trách địa bàn.
- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức thực biện
còng tác quán lý trật tự xây dựng. Kiên quyẾt xử ]ý trách nhiệm cá nhản, tổ chúc
để xây ra vì phạm mà không phát hiện xừ lý hoặc khổng để xuit xử lý kịp thời:
b, ủy ban nhãn dân quận/huyện
- Tàng cường nhân sự bao gồm địa chính các phườn£Ị/xã/lhị trển, lực lượng
Đội Quản lý trật tự đô thị tại các địa bản có tình hình xây dựng phức tạp. Ưu tiên
đàng víén; cỏ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức> ý thức trong thực thi
cõng vụr<.
- Xem xét, xứ lý trách nhiệm các tồ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý cỏ
hành vi bưông lỗng, thiếu tinh than trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi
phạm trật tự xây dựng nhưng không kịp thời kiêm tra, xử lý theo quy định
- Chịu trách nhiệm chính trong cồng tác quản ]ý trậl Lự xây dựng trên địa bản,

2. Giải pháp đảm bảo điều kiện làm việc
2.1, Nội dung thực hiện
Rà soát vè điều kiện cứ sở vật chẩt đảm bào phục vụ công tác, chế độ đãi
ngộ đối với cán bộ, công chức thực thi công vụ.
2.2. Trách nhiệm thực hiện
a. Sờ Xây dựng trang bị cho Đội Thanh tra địa bàn quận/huyện các dụng cụ
chuyên dùng đê phục vụ công tác như: thước đo, bàn làm việc đặt tại lJy ban nhân
dân cáp xã, đâm bảo mỗi Tồ ở mỗi xã đèư cỏ máy vi tính, máy in và các loại Biên
bản dược ìn sẵái
b. ĐỂ tạo điều kiện thuận lợi trong cône tác chì đạo điều hành, úy ban nhân
dân quặn, huyện bô trí noi lảm việc ciia Đội Thanh tra địa bàn tạỉ trụ sỡ ủy ban
nhân dân quận, huyện.
c. Sở Xây dựng và ùy ban nhân dân quận/huyện phối hợp xây dựng cơ cỊiể
hồ trợ về vật chất và tinh thần nhằm tạo điều kiện đe cán bộ dược phân công phụ
trách địa bàn yên tâm cống tác, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiều cực trong
kiêm tra, xử lý vĩ phạm trật tự xây dựng.

16

CÔNG BÁO/Số 94+95/Ngày 15-11-2019
3. Giải pháp cư che phối hựp kiem tra, xử lý vi phạm hành chính
3.1. Nội dung phối hợp:

a. Tổ chức lại lực lượng Thanh tra Sờ xây dựng theo tính thần việc kiềm tra,
xử lý các sai phạiĩi trong xây dựng không phép, xây dụng trên đất không dược
phép xảy dựng, xây dựng sai phép lả trảch nhiệm cùa Uy ban nhân dán
quận/huyện, phường/xằ/thị trán vói lực lượng phổi hợp thực liíện là Đội Thanh tra
địa bàn quận, huyện (trong giai đoạn chờ thí điểm thành lập Đội quản lý trậi Lự xây
dựng đâ thị thuộc Uy ban nhàn dân quận> huyện).
b, ùy ban nhân dân phường/xã/thị trấn chịu trách nhiệm toán diện đổi với
các hoạt động xây dựng trên đất không được phép xây dựng. Trong trường hợp
phát sinh vi phạm, Chú tịch Uy ban nhãn dân phuờng/xà/tliị trẩn chi đạo cán bộ địa
chính chủ trì, phôi hợp với Đội Thanh tra địa bàn vả các cơ quan, dơn vị liên quan
kìcm tra, lập hồ sơ xử lý ví phạm theo iĩnh vực đất đai.
C.TỒ Công tác xây dựng ké hoạch, tồ chức kiểm Ira, giám sát các cồng trình
xảy dựng trên địa bàn; phát hiện, ngán chặnT lập hồ sơ xủ lý cảc trường hựp vi
phạm Irật tự xây dựng theo quy đinh của pháp luật; dể xuất, tham mưu Chú tịch Uy
ban nhân dân quận/huyện ban hành QuyỄt định xử phại vi phạm hành chính và áp
dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.
d. ủy ban nhân dân phường/xã/thị trấn chủ tri phối hợp với Tổ Công tảc
thường xuyên theo dõi, giám sát việc ngừng thi công công trình sau khi đà bị lập
Biên bân vi phạm hành chírtlì và yêu cầu ngừng thi công xây dựng. Trường họrp
Chù đâu tư kíiông ngừng llii còng thì ảp đụng các biện pháp hành chính thực hiện
cương chế buộc ngừng thi công xầy dựng công trĩnh theó quy định; tránh trưừng
hợp công ưình vi phạm đang bị xữ lý mà tiếp tục thi công, hoàn thiện và đưa vào
sử dụng.
3.2. Trách Iiliíệrn thực hiện
a. Sở Xây dựng
- Chủ tri xây dựng kế hoạch phổi họp thường xuyên tuần tra, kiểm tra nhằm
ngân ngừa vầ phát hiện ngay từ đầu các công trình vi phạm, đàm bảo 100% 0ng
trinh được kiêm Ira vả xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm.
r Công khai Kẻ hoạch tuần tra, kiểm tra; Quv trình kiểm tra, xừ lý vi phạm
hành chính trong lĩnh vực xày dựngỊ công khai sổ điện đường đây nóng (số điện
thoại cơ quan, so diện llioạí lãnli đạo phụ trách trật tự xảy dựng) đẻn mọi ngưởì
dân đê cùng giám Bát vã thông tín khi phát hiện công trinh cỏ dấu hiệu sai phạm.
- Chịu trách nhiệm tông hợp kết quà thực hiện Kế hoạch liên tịch tảng cưỉịhg
phôi hựp công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bân qưận/liuyện, trình Giảm
đâc Sở Xây dựng - Chú tịch Uy bSn nhân dãn quận/huyện báo cáo, để xuất ủy ban
nhân dần Tliành phô.
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b. ủy ban nhân dân quân/huyện
- Bố trí lực lượng phối hợp thường xuyẽn với Tồ Công tác tiến hành tuần tra,
kiêm tra theo kẻ hoạch và phái hiện, xử lý nghiêm ngay từ đầu các công trình sai phạm,
đảm bão 100% công trình được kiêm tra và xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm,
- Chì đạo ùy ban nhân dân phưỡng/xã/thị trẩn đến Tổ nhân dân tăng cườntì
vai trò giám sát, kịp thời thông tin cho các đon vị thực hiện công tác quản lý trật tự
xây dựng, Tránh trường hợp lợi dụng việc thu thập thông tin để trục lợi.
4. Giải pháp xử lý triệt để công khai, khách quan các vụ việc tồn đọng
4.1. Nội dung phối hợp:
a. Tập trung tổng rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, phản tích cụ thể số
liệu vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, từ đó, triển khai các giải pháp xử lý cụ
thê đối với từng nhóm hành vi vi phạm theo quy mô, tính chất công trình, lập lại
trật tự quàn lý xây dựng trên địa bản.
b. Xử lý nghiêm và dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựnệ đã bị
phát hiện và có Quyết định xử lý vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.
4ằ2. Trách nhiệm thực hiện
a. Sỡ Xây dụng
- Đội Thanh tra địa bàn phối hợp ủy ban nhân dân quận/huyện thống kê, rà
soát các công trình vi phạm còn tồn đọng nhưng chưa kịp thời xứ lý; tham mưu xử
lý dứt điểm, không để xảy ra tình trạng các công trinh vi phạm trật tự xây dựng
phức tạp, kéo dài trên địa bàn quận/huyện.
- Đối với các cồng trình ví phạm đã có Quyết định cường chể buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quà nhưng chưa tổ chức thực hiện, Thanh tra Sở Xáy
dựng rà soát, lập danh sách và chuyển toàn bộ ho sơ đển ủy ban nhân dân
quận/huyện để lập, thâm định, phê duyệt phương án tháo dỡ và tố chức thực hiện
cường chề tháo dơ công trình vi phạm theo phân công của ủy ban nhân dân Thành
phố tại Kc hoạch sổ 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 nãm 2019 vả Quyết định số
3580/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 nãm 2019.
- Đội Thanh tra địa bàn tham gia, phổi hợp với ủy ban nhân dân quận/huyện
thực hiện cường chể tháo dỡ công trình vi phạm iheo các Quyết định cưông chế buộc
thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ, Chù
tịch ủy ban nhân dân quận/huyện và Chánh Thanh tra Sờ Xây dựng ban hành.
b. ủỵ ban nhân dân quận/huyện
- Tồ chức cưỡng chể thảo dỡ công trình (hoặc bộ phận công trinh) vi phạm
đâ cỏ Quyết đính cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quá.
- Chù trì, phối hợp với Tồ Công tác rà soát, phân loại, đánh giá tình hình
từng trường hợp vi phạm cụ thể, báo cáo Thường trực ủy ban nhản dân
quận/huyện xem xét, có biện pháp xử lý phù hợp với thực tiền tại địa phương và
tham quyển theo quy định.
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5. Giai pháp phát huy sức mạnh tồng họp hệ thống chính tri ciía (lịa phirơny

- De xuất Ban Cliấp hành Đàng bộ quận/huyện quán triệt nâng cao vai ưò
nêu gưang chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng dối với đảng viên; vai
trò của Chi bộ, Bí thư Chi bộ cùa Đội Thanli tra đ|a bàri, các Phòrig chuyên môn
trực thụộc ủy ban nhân dân quận/huyện, Đàng ủy phường/xã/thị trấn.
- Tâng cường vai trò, trách nhiệm của ủy ban nhân dân Mặl trận Tồ quốc
phường/xã/thị trấn; các Đoản thể chinh trị - xà hội, Tồ nhân dân, trong việe kịp
thời phát hiện, thông tin về các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địặ bàn.
VII. TÔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ché độ giao ban
a. Tổ công tác thống nhất tổ chức họp giaử bốn định kỳ 02 lần/tháng đc kịp
thài thông tin kẻt quả triển khai thực hiện Ke hoạch phỏi hợp; kịp thời có chi dạo
các giải pháp tiếp theo.
b. Định kỳ hàng tháng, Chủ ậch ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chửc giao han
với Tô Công tác và các phòng, ban chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện
vể công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên dịa bản, để kịp thời chỉ đạo xứ lý,
không đê phát sình phức tạp về tình hình vi phạm trật tự xâv dựng trên địa bàn.
c) Định kỳ 3 thảng, Sờ Xây dựng lổ chức giao ban công tác quân lý trật tự
xâý dựng với Uy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan đé đánh
giá tình hỉnh vả đê ra biện pháp thực hiện nhiệm vụ quàn lý trật tự xây dựng trẽn
địa bàn, tổng hợp báo eầọ ủy ban nhân dàn Thành phố.
2. Che độ báo cáo
- úỵ ban nhân dân cấp xã cò trách nhiệm bảo cáo định kỳ hàng tháng diu
Chủ tịch Uy ban nhân dân cắp huyện và Thanh tra Sờ Xây dựng về công tác quan
lý trật tự xây dựng trên dịa bản. Bảo cáo gửi trước ngày 30 hàng tháng.
- Tồ Công tác có có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng thủng cho Chủ tịch
ủy ban nhân dân cấp huyện và Thanh tra Sớ Xáy dựng về công tác quản lý tíật tự
xây đựng trên địa bàn. Báo cảo gửi trước ngày 30 hảng tháng.
- ủy ban nhân dân quận/huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công
nghiệp Thành phò cỏ trách nhiệm báo cáo đjnh kỳ hàng quỷ, năm cho Sớ Xày
đựng ve công tác quản iý trật tự xây dựng trẽri địa bản. Báo cáo gừi trước ngay 05
của tháng đâu tiên quý tiệp theớ (đôi với báo cáo quý), trước ngày 05/01 cùa Iiãm
tiếp theo (dối với báo cảo năm).
- Sớ Xây đựng có trách nhiệm tồng hợp báo cảo đính kỳ hàng quý, nám cho
Uy ban nhân dân Thành phố về công tác quản ]ý trật tự xây dựng trên địa bản
Thành phố.
3. Công tác giải quyết khiếu nại, tổ cáo
Việc giãi quyết khiếu nại, tổ cảo phát sinh ưong quá trình xử lý công trình vì
phạm trật tự xây dựng được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tổ
cáữ và các vãn bản hướng dẫn thi hành.
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4. Khen thưởng
a, Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xử lý công
irình vi phạm trật tự xây dựng; nghiêm minh, trung thục trong thi hành công vụ;
kiên quỵếl dâu tranh với các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; tùy theo thành tích sè
được biêu dương, khen ihường theo quy định.
b, Tập thể, cả nhân có thành tích trong công tác quản lỷ trật tự xây dụng trẽn
địa bàn Thành phố sẽ được xem xét khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất theo quy định
cùa pháp luật và Uy ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng.
5. Kỷ luật
a. Thù trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm
chính vê kết quả thực hiện nhiệm vụ cùa cơ quan, đơn vị trong cồng tác quán lý
trật tự xây dựng.
b. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng,
Thanh tra viên, cán bộ, công chức, nhân viên được giao nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vì
phạm trật tự xây dựng, nêu vi phạm một trong những nội dung sau đây thì tùy theo
tinh chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, ký iưật theo quy định pháp luật:
- Thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che,
tiếp tay cho vi phạm.
- Không phát hiện, xử Ịý hoặc xử lý không kịp thời theo thẩm quyền đối với
các thông tin phản ánh ve công trình vi phạm trật tự xây dựrig, để xảy ra hậu quả
nghiêm trọng.
- Không phối hợp hoặc thiểu trách nhiệm trong công tác phổi hợp xử lý công
trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đề xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
- Khôrig thực hiện, thực hiện không kịp thời các biện pháp ngùng thi cồng,
đình chí thi công hoặc dung túng, tỉếp tay cho hảnh vi vi phạm để công trình ticp
tục xây dựng,
- Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy dịnh cùa pháp luật vả theo
Ke hoạch nảy.
- Những hành vi vi phạm khác theo quy định pháp luật.
6. Xử lý kỷ luật
a. Người có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử ỉý kỳ
luật, xứ lý vi phạm hành chính hoặc truy cửu trách nhiệm hình sự theo quy định.
b. Trinh tự, thủ tục vả thẩm quyền xù lý ký luật cản bộ được thực hiện theo
quy định.
7. Triển khai thưc
hiên
•
•

a. Sờ Xây dựng, ủy ban nhân dân các quận/huyện và các cơ quan, đơn vị có
liên quan nghiêm túc triển khai các giải pháp trong Ke hoạch này nhằm chấn chỉnh
công tác quàn lý Nhà nước về trật tự xây dựng, tập trung lập lại trật tự xây dựng
trên địa bàn quận/huyện, phường/xã/thị trấn.
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b. Giảm đốc Sở Xảy dựng, Chù tịch ủy ban nhân dân quận/huyện chi dạo
các các tổ chức, cá nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiên Ke
hoạch này; đinh kỳ hàng thánệ Tồ Công tác báo cáo kết quả thực hiện cho Giảm
đổc Sở Xây dụng và Chú tịch ửy ban nhân dân quận/huyện.
c. Trong quả trình thực hiện, riếu có khó khăn, vướng mẳc, các cơ quan, đơri
vị phàn ánh về Sở Xây dựng, đê tong hợp> báo cáo Chủ tịch Uy ban nhân dân
Thành phô xem xét sửa dồi, bô sung Ke hoạch liên tịch (Mau) cho phù hợp với quy
dinh của pháp luật và tình hình thực tế./,
CHỦ TỊCH

GIÁM ĐÓC

„A

Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 15.11.2019 10:06:40 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4354/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2019

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam;
Xét đề nghị của Sở Y tế thành phố tại Tờ trình số 1812/TTr-SYT ngày 09 tháng
4 năm 2019 và Công văn số 4266/SYT-NVY ngày 08 tháng 8 năm 2019,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện
Chương trình sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Lê Thanh Liêm
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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉ HOẠCH
•
Triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần A
CƠ SỞ XÂY DỰNG KÉ HOẠCH
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Nghị quyêt số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ
sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm
sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;
- Nghị quyêt số 139/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban
hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyêt số 20-NQ/TW
ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân
dân trong tình hình mới;
- Quyêt định số 1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam.
II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÀ
CÁC CHỈ SỐ VỀ SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH
1. Tình hình công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của thành phố
Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều thành tựu trong
công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố. Những mục tiêu, chỉ tiêu của
các chương trình quốc gia về y tê - dân số, chương trình sức khỏe thành phố đều được
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hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra và ở mức cao nhất của
cả nước. Thành phố đã xây dựng nhiều kế hoạch thực hiện các chương trình, chiến
lược quốc gia về phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe và tầm vóc cho người dân,
gồm:
- Kế hoạch số 7031/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân
dân thành phố triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL)
và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và một số biện pháp phòng
chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, Chương
trình PCTHTL đã được triển khai trên toàn thành phố thông qua các hoạt động truyền
thông giáo dục sức khỏe và xây dựng môi trường không khói thuốc.
- Kế hoạch số 3911/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2017 - 2020 của
Thành phố Hồ Chí Minh.
- Kế hoạch số 2497/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân
thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm tại
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2025.
- Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đề án Chương trình sữa
học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu
giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thành phố vẫn tiếp tục đối mặt
với nhiều thách thức cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, do những tác động từ
biến đổi môi trường - khí hậu, sự thay đổi và phát triển về đời sống kinh tế - xã hội
của người dân dẫn đến sự gia tăng của gánh nặng bệnh tật cũng như nhu cầu chăm
sóc sức khỏe ngày càng đa dạng, nâng cao:
- Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về sức khỏe chưa thật sự hiệu quả.
Gánh nặng bệnh tật và gánh nặng kinh tế do bệnh tật còn chưa được các cấp, các
ngành nhận thức đầy đủ. Ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá,
phòng chống tác hại rượu bia của người dân còn chưa cao. Nhận thức của một bộ
phận cộng đồng về nâng cao sức khỏe, phòng chống yếu tố nguy cơ còn chưa đầy đủ;
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những hiểu biết về tự theo dõi phát hiện sớm bệnh, chăm sóc, theo dõi và tuân thủ
điều trị trong nhân dân còn hạn chế.
- Sự phối hợp đa ngành trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh tật, các chính
sách kiểm soát yếu tố nguy cơ chưa đồng bộ, toàn diện và việc tuân thủ chưa tốt
(thiếu Luật phòng, chống tác hại rượu bia, chính sách tạo điều kiện môi trường thuận
lợi cho tăng cường hoạt động thể lực, thể thao quần chúng; chính sách khuyến khích
các thực phẩm có lợi cho sức khỏe, hạn chế các thực phẩm không có lợi cho sức
khỏe...). Chưa có một đầu mối tổ chức thống nhất để điều phối, huy động sự tham gia
liên ngành trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh tật. Các sở, ngành liên quan chưa
phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong thực thi các chính sách của các Bộ,
ngành mình để kiểm soát rượu bia, thuốc lá, khuyến khích dinh dưỡng hợp lý và hoạt
động thể lực...
- Việc tổ chức hoạt động phòng, chống bệnh tật, chăm sóc sức khỏe lồng ghép
giữa các chương trình, dự án phòng chống bệnh tật thuộc chương trình mục tiêu quốc
gia y tế, giữa các cơ sở y tế dự phòng và khám chữa bệnh còn hạn chế.
- Các chương trình phòng, chống bệnh tật tập trung chủ yếu vào quản lý và điều
trị người bệnh, chưa chú trọng tới y tế dự phòng, phục hồi chức năng và giám sát theo
dõi; chưa tiếp cận toàn diện theo cả chu trình vòng đời.
- Mạng lưới y tế dự phòng chưa tham gia đầy đủ vào hệ thống khám, phát hiện
sớm, tư vấn và dự phòng bệnh không lây nhiêm mạn tính. Y tế cơ sở tuy được nâng
cấp về trang thiết bị và nhân lực, nhưng năng lực sàng lọc, phát hiện sớm bệnh không
lây nhiêm, cung ứng các dịch vụ chăm sóc, quản lý người bệnh không lây nhiêm chưa
đáp ứng nhu cầu của xã hội, dẫn tới quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.
- Hoạt động phát hiện sớm, quản lý, tư vấn và dự phòng cho người nguy cơ cao
còn chưa triển khai một cách hệ thống, rộng khắp. Các can thiệp giảm ăn mặn, can
thiệp sàng lọc giảm tác hại rượu bia, cai nghiện rượu, cai nghiện thuốc lá mới triển
khai ở quy mô nhỏ.
- Thành phố còn thiếu các số liệu chuẩn hóa mang tính hệ thống; thông tin, số
liệu để theo dõi xu hướng, quy mô và sự phân bố của bệnh không lây và các yếu tố
nguy cơ.
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- Phân bổ kinh phí chưa thật sự quan tâm đầu tư cho dự phòng, khám, phát hiện
sớm, tư vấn tại cộng đồng. Chưa tạo đủ cơ chê tài chính bền vững cho phòng chống
bệnh tật, nhất là các bệnh không lây nhiễm mạn tính. Bên cạnh đó, Bảo hiểm y tê
không chi trả cho một số dịch vụ phòng chống bệnh tật.
2. Các chỉ số sức khỏe tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực/Chỉ tiêu

Đến năm
2018

Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý
Tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi

6,8%

Chiều cao trung bình của thanh niên (18 tuổi)
- Nam (cm)

168,2 cm

- Nữ (cm)

155,9 cm

Phòng chống tác hại của thuốc lá
Tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành

46,7%

Tỷ lệ hút thuốc thụ động của người dân
- Tại nhà

25,2%

- Nơi làm việc

42,1%

Vệ sinh môi trường
Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch
- Nông thôn

100%

- Thành thị

100%

Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
- Nông thôn

98,5%

- Thành thị

99%

An toàn thực phẩm
Số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 người mắc/vụ trở lên (giai đoạn
2011 - 2018)

24 vụ

Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh
Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ:
- Tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi (08 loại vắc-xin)

> 95%

- Tiêm vắc-xin sởi - rubella

> 90%

- Tiêm vắc-xin DPT mũi 4

> 80%
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Phát hiện và quản lý một số bệnh không lây nhiễm

Tỷ lệ trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý,
điều trị một số bệnh không lây nhiễm phổ biến

52%

Tỷ lệ phát hiện tăng huyết áp

3%

Tỷ lệ quản lý tăng huyết áp

34%

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Tỷ lệ trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn triển khai chăm sóc sức khỏe
người cao tuổi tại cộng đồng và gia đình

100%

Phần B
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu chung
Xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện
tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe tầm vóc, tuổi
thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Mục tiêu 1: Bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực
để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân.
b) Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân và
cộng đồng để chủ động dự phòng các yếu tố nguy cơ phổ biến đối với sức khỏe
nhằm phòng tránh bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng
đồng.
c) Mục tiêu 3: Thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe liên tục, lâu dài tại tuyến y
tế cơ sở để góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, tử vong và nâng cao chất lượng cuộc
sống cho nhân dân.
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3. Chỉ tiêu
Năm
2025

Năm
2030

1) Giảm tỷ lệ trẻ < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi

< 6%

< 5%

2) Khống chê tỷ lệ người trưởng thành bị béo phì

< 33%

< 30%

- Nam (cm)

168,5

168,8

- Nữ (cm)

156,5

157,5

4) Giảm tỷ lệ người trưởng thành ăn thiêu rau/ trái cây

50%

45%

5) Giảm mức tiêu thụ muối /người/ngày (gam)

< 8g

< 7g

- Người 18 - 69 tuổi

25%

20%

- Trẻ em 13 - 17 tuổi

60%

40%

37%

32,5%

- Tại nhà

20%

15%

- Nơi làm việc

50%

40%

39%

35%

- Nông thôn

100%

100%

- Thành thị

100%

100%

> 99%

100%

Lĩnh vực/Chỉ tiêu
Thực hiện Mục tiêu 1
1. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý

3) Tăng chiều cao trung bình của thanh niên (18 tuổi)

2. Tăng cường vận động the lực
6) Giảm tỷ lệ người dân thiêu vận động thể lực:

Thực hiện Mục tiêu 2
3. Phòng chống tác hại của thuốc lá
7) Giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành
8) Giảm tỷ lệ hút thuốc thụ động của người dân

4. Phòng chống tác hại của rượu, bia
9) Giảm tỷ lệ uống rượu, bia ở mức nguy hại ở nam giới trưởng
thành
5. Vệ sinh môi trường
10) Tăng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch

11) Tăng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
- Nông thôn
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> 99%

100%

50%

70%

10%

20%

- Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có kiến thức thực
hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm

90%

95%

- Người quản lý (bao gồm quản lý nhà nước và quản lý cơ sở) nắm
vững kiến thức pháp luật trong quản lý về an toàn thực phẩm

95%

95%

- Người tiêu dùng có kiến thức trong việc lựa chọn sản phẩm thực
phẩm

80%

90%

- Cơ sở sản xuất quy mô công nghiệp, tập trung

95%

98%

- Cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ và vừa

80%

90%

- Dịch vụ ăn uống (thuộc diện cấp giấy)

75%

90%

- Bếp ăn tập thể (thuộc diện cấp giấy)

95%

98%

> 95%

> 95%

- Trường mầm non

70%

90%

- Trường tiểu học

75%

100%

18) Tăng tỷ lệ học sinh được tầm soát phát hiện giảm thị lực, được
kê đơn kính và được hướng dẫn rèn luyện thị lực

40%

60%

19) Tỷ lệ trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng,
quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiêm phổ biến

95%

100%

20) Tăng tỷ lệ phát hiện tăng huyết áp

50%

70%

- Thành thị
12) Tăng tỷ lệ người dân rửa tay với xà phòng (trước khi ăn, sau
khi đi vệ sinh)
6. An toàn thực phẩm
13) Giảm số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 người mắc/vụ trở
lên (so với trung bình giai đoạn 2011 - 2015)
14)

,

,

,

,

,

15) Tăng tỷ lệ cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý được cấp Giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

7. Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh
16) Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ:
- 12 loại vắc xin
- 14 loại vắc xin
17) Tăng tỷ lệ trường học bán trú, nội trú có tổ chức bữa ăn học
đường bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh

Thực hiện Mục tiêu 3
8. Phát hiện và quản lý một số bệnh không lây nhiễm
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21) Tăng tỷ lệ quản lý tăng huyết áp

25%

> 40%

22) Tăng tỷ lệ phát hiện đái tháo đường

50%

70%

> 30%

> 40%

40%

50%

90%

95%

100%

100%

27) Tỷ lệ người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các
bệnh nghề nghiệp phổ biến được phát hiện bệnh nghề nghiệp

50%

70%

28) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn thực hiện các hoạt động chăm sóc sức
khỏe lao động cơ bản cho người lao động trong khu vực không có
hợp đồng lao động (nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và làng
nghề,...)

40%

50%

23) Tăng tỷ lệ quản lý đái tháo đường
24) Tăng tỷ lệ người thuộc đối tượng nguy cơ được khám phát hiện
sớm ung thư (Ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực
tràng)
9. Quản lý sức khỏe người dân
25) Tỷ lệ người dân được được quản lý, theo dõi sức khỏe tại cộng
đồng
10. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
26) Tỷ lệ trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn triển khai chăm sóc sức
khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và gia đình
11. Chăm sóc sức khỏe người lao động

II. GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ
1. Đẩy mạnh công tác quản lý chỉ đạo, thực thi chính sách và phối hợp liên
ngành
a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp để tổ chức
thực hiện hiệu quả Chương trình Sức khỏe Việt Nam. Ủy ban nhân dân các cấp chủ
động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, đưa vào chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế, xã hội của địa phương và ưu tiên phân bổ kinh phí hằng năm để đạt được các
mục tiêu sức khỏe ở từng địa phương trên cơ sở các mục tiêu sức khỏe của quốc gia.
b) Tăng cường trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành phố trong phối hợp
triển khai thực hiện các chính sách, hoạt động của Chương trình Sức khỏe Việt Nam
thuộc phạm vi do ngành, lĩnh vực phụ trách.
c) Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và hỗ trợ xã hội cho
người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định, bảo đảm sự phối
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hợp và kêt nối hiệu quả giữa ngành lao động - thương binh và xã hội và ngành y tê.
d) Thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về kiểm soát yêu tố nguy
cơ, thúc đẩy các yêu tố tăng cường sức khỏe và phòng, chống bệnh tật:
- Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Bảo vệ môi
trường; Luật An toàn thực phẩm; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Người cao
tuổi; Luật trẻ em; Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có
cồn đên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khác.
- Triển khai thực hiện các cơ chê, quy định pháp luật về quản lý, kiểm soát việc
quảng cáo, kinh doanh và thu thuê để hạn chê sử dụng thuốc lá, đồ uống có cồn, thực
phẩm chê biên sẵn, nước ngọt có ga, phụ gia thực phẩm và một số sản phẩm khác có
nguy cơ với sức khỏe, đặc biệt là các sản phẩm dành cho trẻ em.
- Rà soát, đề xuất bổ sung các cơ chê, chính sách nhằm khuyên khích sản xuất,
cung cấp và tiêu thụ các thực phẩm an toàn, dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe; tạo điều
kiện cho người dân tiêp cận, sử dụng không gian công cộng, cơ sở luyện tập thể dục,
thể thao; phát triển giao thông công cộng, giao thông phi cơ giới, đồng thời bảo đảm
các tiện ích cho người khuyêt tật, người cao tuổi tại các khu vực công cộng.
2. Tăng cường chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ
a) Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý:
- Triển khai các nội dung về chăm sóc dinh dưỡng cho 1.000 ngày vàng đầu đời
bao gồm: thực hiện chăm sóc và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước, trong
và sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; ăn bổ sung hợp lý
cho trẻ dưới 2 tuổi; định kỳ theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ.
- Giám sát tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5
tuổi, phụ nữ có thai; phát hiện và giải quyêt kịp thời các vấn đề dinh dưỡng trong tình
trạng khẩn cấp.
- Thực hiện các biện pháp để bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và giảm muối trong
khẩu phần ăn:
+ Thực hiện nghiêm việc dán nhãn đối với thực phẩm chê biên sẵn trong đó
công bố năng lượng, hàm lượng muối, đường, chất béo bão hòa, chất béo thể chuyển
hóa (thể trans), vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm và cảnh báo sức khỏe cho người
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tiêu dùng.
+ Tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng cho người lao động tại các cơ sở sản
xuất, kinh doanh; tư vấn về dinh dưỡng cho người lao động.
+ Thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho cộng đồng, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em về
chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn giảm muối, ăn đủ rau và trái cây và hạn chế sử dụng
thực phẩm không có lợi cho sức khỏe. Kê đơn dinh dưỡng và vận động thể lực trong
quản lý và điều trị người mắc bệnh không lây nhiễm.
b) Tăng cường vận động thể lực cho người dân:
- Hỗ trợ người dân tăng cường vận động thể lực theo khuyến cáo:
+ Phát động phong trào 10.000 bước chân mỗi ngày để vận động, khuyến khích,
hỗ trợ cho người dân tham gia và duy trì thói quen vận động thể lực bằng hình thức đi
bộ.
+ Huy động, cung cấp, tạo điều kiện cho người dân ở cộng đồng có đường đi bộ
an toàn và thuận tiện, được tiếp cận, sử dụng không gian công cộng, cơ sở luyện tập
thể dục, thể thao; tạo điều kiện, thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng,
giao thông phi cơ giới.
+ Tổ chức các chương trình, mô hình vận động thể lực tại cộng đồng dân cư gắn
với các hoạt động, sinh hoạt cộng đồng theo nhóm đối tượng, nhóm tuổi; kèm theo
các hướng dẫn, hỗ trợ để làm cho người dân hình thành và duy trì thói quen vận động
thể lực hằng ngày.
+ Tổ chức các hình thức vận động thể lực, thể dục giữa giờ phù hợp cho người
lao động tại nơi làm việc, đặc biệt cho những người làm việc văn phòng.
+ Thực hiện tư vấn, hướng dẫn về vận động thể lực cho người dân và bệnh nhân,
lồng ghép kê đơn vận động thể lực trong quản lý bệnh không lây nhiễm tại các cơ sở
y tế và tại cộng đồng.
- Tăng cường vận động thể chất cho trẻ em, học sinh, sinh viên:
+ Tổ chức tốt các chương trình giáo dục thể chất trong trường học; bảo đảm
không gian, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các hoạt động luyện tập, rèn luyện thể
dục, thể thao của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục theo quy định.
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+ Duy trì các hoạt động thể dục đầu giờ, giữa giờ và bảo đảm số giờ thể dục

trong chương trình chính khóa. Tổ chức đa dạng các loại hình vận động thể lực ngoại
khóa, tăng cường vận động thể lực thông qua các sinh hoạt, vui chơi giải trí có tính
chất vận động ở trường và hạn chế thời gian ngồi lâu tại chỗ. Bảo đảm mỗi học sinh
tối thiểu được vận động thể lực 60 phút trong một ngày.
c) Chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh:
- Tiêm chủng cho trẻ em: Bảo đảm việc cung ứng vắc xin trong Chương trình
tiêm chủng mở rộng; nâng cao chất lượng mạng lưới cung cấp dịch vụ tiêm chủng; tổ
chức tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, an toàn cho mọi trẻ em trong diện tiêm chủng;
triển khai và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia.
- Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho học sinh:
+ Giáo dục thay đổi hành vi cho học sinh về dinh dưỡng hợp lý bao gồm: ăn tối
thiểu 3 bữa ăn/ngày; ăn đủ rau và trái cây; hạn chế ăn đồ ăn nhanh, thực phâm chế
biến sẵn, nước ngọt có ga; giảm muối trong khâu phần ăn.
+ Có chương trình phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục, hướng dẫn
bảo đảm chế độ dinh dưỡng và hoạt động thể lực phù hợp cho nhóm học sinh tuổi
tiền dậy thì và dậy thì để phát triển tốt về thể lực và tầm vóc.
+ Xây dựng thực đơn dinh dưỡng hợp lý và tổ chức các bữa ăn bảo đảm dinh
dưỡng hợp lý cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục có ăn bán trú, nội trú hoặc
có cung cấp dịch vụ ăn uống.
+ Quản lý hoạt động của căng - tin, dịch vụ trong trường học nhằm hạn chế tiếp
cận của học sinh với các sản phâm thực phâm không có lợi cho sức khỏe; thực thi
quy định không bán sản phâm, thực phâm không có lợi cho sức khỏe ở khu vực cổng
trường.
+ Tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng cho học sinh và phụ huynh học sinh; định kỳ
theo dõi tình trạng dinh dưỡng, phát triển và kiểm tra sức khỏe của học sinh để phát
hiện sớm các nguy cơ sức khỏe và bệnh tật; duy trì tây giun định kỳ tại những vùng
có tỷ lệ nhiễm giun cao.
- Chăm sóc mắt cho trẻ em:
+ Cung cấp các dụng cụ, công cụ đơn giản cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn
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và các trường học kết hợp với hướng dẫn, hỗ trợ trẻ em, học sinh thường xuyên tự
đánh giá phát hiện ban đầu tình trạng giảm thị lực.
+ Tổ chức khám, kê đơn kính, theo dõi và hướng dẫn chăm sóc mắt cho những
trẻ em, học sinh giảm thị lực.
+ Tổ chức các hoạt động ngoài trời phù hợp cho học sinh để tăng thời gian trẻ
em được vận động thể lực ngoài trời, tăng thời gian mắt được rèn luyện thị lực bằng
ánh sáng tự nhiên.
d) Phòng chống tác hại của thuốc lá:
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng chống tác
hại của thuốc lá tại các địa phương và cộng đồng. Tổ chức triển khai hiệu quả các
biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.
- Thực hiện xử phạt nghiêm hành vi vi phạm quy định không hút thuốc nơi công
cộng, trường học, bệnh viện, gia đình, cơ quan, xí nghiệp.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn và điêu trị cai nghiện thuốc lá tại các cơ sở y tế và
cộng đồng trên toàn thành phố.
đ) Phòng chống tác hại của sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác:
- Thực hiện nghiêm Chính sách Quốc gia vê phòng chống tác hại của lạm dụng
rượu, bia theo Quyết định số 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; triển khai triệt
để các quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, không lạm dụng rượu, bia
trong các sinh hoạt cộng đồng (ma chay, cưới hỏi...).
- Tăng cường các biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh rượu, bia; phòng ngừa
và xử lý rượu, bia nhập lậu, rượu, bia giả, không bảo đảm an toàn.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn, cai nghiện rượu, bia tại các cơ sở y tế và tại cộng
đồng trên phạm vi toàn quốc.
e) Vệ sinh môi trường:
- Triển khai các hoạt động giảm tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm hóa chất
độc hại, ô nhiễm không khí, nước và đất tới sức khỏe con người. Thực hiện truyền
thông vê nguy cơ, nâng cao năng lực giám sát và đánh giá tác động, xây dựng hệ
thống quản lý thông tin và báo cáo thống kê vê tình hình bệnh tật, tử vong do tác
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động của hóa chất độc hại và ô nhiễm môi trường.
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả với biên đổi khí
hậu và thiên tai để giảm thiểu tác động đên sức khỏe người dân.
- Có các giải pháp chuyên môn kỹ thuật để tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước
sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.
- Tăng cường triển khai kê hoạch an toàn nước, giám sát chất lượng nước ăn
uống, nước sinh hoạt; vận động người dân sử dụng nước sạch cho ăn uống và sinh
hoạt, giữ gìn vệ sinh nguồn nước và dụng cụ chứa nước tại các cộng đồng dân cư;
thực hiện tốt việc xử lý nước và vệ sinh môi trường.
- Truyền thông vận động cộng đồng xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp
vệ sinh, chấm dứt đi tiêu bừa bãi; thực hành ủ phân hợp vệ sinh, không sử dụng phân
tươi để bón ruộng và xóa bỏ cầu tiêu ao cá.
- Quản lý tốt rác thải sinh hoạt; vận động người dân thu gom, loại bỏ dụng cụ
phê thải, hạn chê tối đa nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyêt.
- Vận động người dân làm chuồng trại xa nhà, không thả rông gia súc; thường
xuyên tổ chức những đợt tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học, nơi
công cộng và nhà dân để tạo thói quen và nề nêp vệ sinh trong nhân dân.
- Rửa tay với xà phòng:
+ Phối hợp liên ngành để triển khai hiệu quả Chương trình Cộng đồng chung tay
phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về lợi ích của rửa tay với xà phòng, quy trình
rửa tay đúng cách và các thời điểm cần rửa tay với xà phòng.
+ Tổ chức chiên dịch hưởng ứng Ngày thê giới rửa tay với xà phòng hằng năm.
Xây dựng và nhân rộng các mô hình truyền thống rửa tay với xà phòng trong trường
học, nơi công cộng và tại hộ gia đình.
+ Trang bị các thiêt bị, điều kiện hỗ trợ cho việc rửa tay với xà phòng tại trường
học, bệnh viện, nơi làm việc và các nơi công cộng khác.
g) An toàn thực phẩm:
- Phát huy hiệu quả vai trò phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm tại thành
phố; tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm; quản lý
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hoạt động quảng cáo các sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm thực phẩm
tiếp cận với trẻ em.
- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
triển khai đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm để áp dụng trên toàn
thành phố; áp dụng các hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm
làm cơ sở cho công tác quản lý an toàn thực phẩm dựa vào bằng chứng.
- Áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản
phẩm thực phẩm gắn với chứng nhận và công bố tiêu chuẩn chất lượng. Phổ biến,
hướng dẫn cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, tư vấn và áp dụng các hệ thống
quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO 22000)
- Đẩy mạnh triển khai nhân rộng những mô hình tiên tiến về quản lý, sản xuất
thực phẩm an toàn; phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn
trên toàn thành phố.
- Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua
thực phẩm. Tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ
sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà
hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, chợ, cảng, trường học, khu
công nghiệp và chế xuất.
h) Phòng chống một số bệnh không lây nhiễm nhằm tăng tỷ lệ phát hiện và quản
lý điều trị đối với các bệnh (1) tăng huyết áp, (2) đái tháo đường, (3) một số loại ung
thư:
- Cung cấp thông tin dưới nhiều hình thức, hỗ trợ, hướng dẫn người dân biết tự
theo dõi tình trạng sức khỏe, chủ động, định kỳ đi đo huyết áp để phát hiện sớm tăng
huyết áp, kiểm tra đường huyết để phát hiện sớm đái tháo đường và khám phát hiện
sớm một số bệnh ung thư; tư vấn cho người dân thay đổi hành vi; hướng dẫn người
mắc bệnh mạn tính tuân thủ việc dùng thuốc và tự chăm sóc tại nhà theo chỉ định của
thầy thuốc.
- Phát hiện sớm và quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng:
+ Tăng cường phát hiện sớm người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, nguy cơ
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tim mạch thông qua theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI), đo huyết áp, xét nghiệm
đường máu tối thiểu 1 lần/năm, phát hiện sớm một số ung thư phổ biến qua khám
sàng lọc tại y tế cơ sở và cộng đồng.
+ Cung cấp các dịch vụ chân đoán, điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo
đường nguy cơ tim mạch và chăm sóc hỗ trợ người mắc bệnh ung thư, một số bệnh
không lây nhiễm khác theo quy định tại các trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn trên
toàn quốc.
i) Chăm sóc sức khỏe người dân tại cộng đồng:
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu cho
người dân tại tuyến y tế cơ sở.
- Định kỳ kiểm tra sức khỏe cho người dân, bảo đảm mọi người dân được định
kỳ kiểm tra, theo dõi các chỉ số sức khỏe cơ bản như: BMI, huyết áp, đường máu,
sàng lọc một số ung thư và theo dõi các chỉ số khác phù hợp theo nhóm tuổi và nhóm
đối tượng.
- Lập Hồ sơ quản lý sức khỏe cho cá nhân để cập nhật, theo dõi, quản lý sức
khỏe liên tục và lâu dài cho từng đối tượng theo các nhóm tuổi: trẻ em, học sinh,
người lao động và người cao tuổi.
- Theo dõi tình trạng sức khỏe, quản lý, khám, tư vấn, chuyển tuyến, can thiệp
chăm sóc sức khỏe kịp thời cho người dân, đặc biệt đối với quản lý bệnh không lây
nhiễm và bệnh mạn tính khác.
- Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, chăm sóc sức khỏe:
+ Kết nối liên tục, chia sẻ thông tin giữa các tuyến để bảo đảm theo dõi sức khỏe
tình trạng bệnh tật của cá nhân một cách liên tục. Bảo đảm bảo mật các thông tin về
sức khỏe của người dân.
+ Tích hợp các nội dung vào hệ thống quản lý thông tin để: (1) phát hiện bệnh
sớm, (2) quản lý tiêm chủng, (3) giám sát bệnh truyền nhiễm, (4) quản lý các bệnh
không lây nhiễm, (5) thống kê báo cáo phục vụ việc theo dõi quy mô và sự phân bố
bệnh tật
+ Xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý sức khỏe toàn dân, có trang
thông tin điện tử để giao tiếp, kết nối với người dân, người bệnh, chia sẻ thông tin,
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cảnh báo sức khỏe, hỗ trợ người dân thực hành dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận
động thể lực, hướng dẫn đi khám, kiểm tra sức khỏe, tiêm chủng, dùng thuốc và tự
chăm sóc.
k) Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:
- Tiếp tục phát triển mạng lưới các cơ sở lão khoa trên toàn thành phố.
- Thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại tuyến y tế cơ sở, tại các Trung
tâm Bảo trợ xã hội, nhà dưỡng lão và tại cộng đồng:
+ Cung cấp các hướng dẫn chuyên môn, tăng cường đào tạo tập huấn vê chăm
sóc người cao tuổi kết hợp quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng cho cán bộ y tế tuyến
cơ sở và cho người chăm sóc.
+ Triển khai chăm sóc dài hạn lồng ghép quản lý bệnh không lây nhiễm cho
người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng.
+ Triển khai cung cấp các gói dịch vụ y tế cơ bản vê bệnh mạn tính và chăm sóc
sức khỏe người cao tuổi được chi trả bởi quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước
theo quy định hiện hành
+ Phát triển mạng lưới bác sĩ gia đình để cung cấp các dịch vụ quản lý bệnh mạn
tính và chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi.
+ Thực hiện quản lý sức khỏe và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi,
bảo đảm mỗi người cao tuổi được định kỳ kiểm tra huyết áp, xét nghiệm đường máu
và các chỉ số cơ bản khác.
l) Chăm sóc sức khỏe người lao động:
- Triển khai các chương trình nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc. Tuyên truyên
nâng cao nhận thức vê vệ sinh môi trường lao động, các biện pháp an toàn vệ sinh lao
động, phòng chống các yếu tố nguy cơ và yếu tố có hại, áp dụng hiệu quả mô hình
phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp phổ biến tại các cơ sở lao động.
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng
nghê.
- Phối hợp, lồng ghép khám phát hiện bệnh không lây nhiễm trong khám sức
khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghê nghiệp và quản lý sức khỏe người lao động
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tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Triển khai quản lý sức khỏe người lao động, bảo đảm
người lao động được chăm sóc liên tục, lâu dài bởi bộ phận y tê của các cơ sở lao
động hoặc trạm y tê xã, phường, thị trấn.
- Triển khai mô hình gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe lao động cơ bản cho người
lao động trong khu vực không có hợp đồng lao động (các khu vực nông nghiệp, làng
nghề, lâm nghiệp và ngư nghiệp...) theo hướng dẫn, quy định của cơ quan có thẩm
quyền, tập trung vào các nội dung: quản lý sức khỏe người lao động thông qua quản
lý hồ sơ sức khỏe chung của người dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn; rà soát môi
trường làm việc, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; thông tin, truyền thông về các
yêu tố nguy cơ, yêu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp; và thực hiện sơ cứu, cấp cứu các
trường hợp tai nạn lao động tại trạm y tê xã, phường, thị trấn và cơ sở y tê tương
đương.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tê, nghiên cứu, ứng dụng về
khoa học công nghệ trong lĩnh vực vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động,
khám sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
m) Ban hành các khuyên nghị, hướng dẫn cho cộng đồng về nâng cao sức khỏe,
dự phòng bệnh tật phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt tài liệu cho trẻ em, học
sinh, người lao động và người cao tuổi. Cung cấp tài liệu chuyên môn kỹ thuật, nâng
cao năng lực cho mạng lưới y tê, đặc biệt là y tê cơ sở để sàng lọc; tư vấn về sức
khỏe, dinh dưỡng và vận động thể lực; cai nghiện thuốc lá, rượu, bia; hỗ trợ, chăm
sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh, người lao động và người cao tuổi.
n) Đảm bảo sự tương thích, lồng ghép hài hòa các giải pháp chuyên môn kỹ
thuật của các chương trình, dự án, đề án hiện có của ngành y tê và các ngành khác để
thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.
3. Giải pháp về truyền thông vận động xã hội
a) Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng và phát huy hiệu quả mạng lưới
thông tin truyền thông trên toàn thành phồ để tuyên truyền, phổ biên vận động các
cấp, các ngành, đoàn thể và người dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp
luật, các hướng dẫn, khuyên cáo về nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật.
b) Nghiên cứu, xây dựng và cung cấp các chương trình, tài liệu truyền thông về
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sức khỏe phù hợp với phương thức truyền thông và các nhóm đối tượng:
- Các chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cộng đồng, hướng dẫn
thực hành chế độ dinh dưỡng hợp lý ở các gia đình, cơ sở giáo dục và các cơ sở sản
xuất, kinh doanh; truyền thông giảm muối trong khẩu phần ăn của người dân, khuyến
khích ăn đủ rau và trái cây, giảm tiêu thụ nước giải khát có đường...
- Truyền thông vận động phong trào toàn dân vận động thể lực, rèn luyện thể
dục thể thao, tổ chức ngày toàn dân đi bộ. Xây dựng, phổ biến và nhân rộng mô hình
rèn luyện thể dục thể thao, đi bộ ở nơi làm việc và ở cộng đồng dân cư.
- Truyền thông để phổ biến và thúc đẩy việc tuân thủ Luật Phòng chống tác hại
của thuốc lá, đặc biệt là quy định về môi trường không khói thuốc.
- Tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng chống tác hại của rượu, bia trên
thông tin đại chúng và trong các cơ sở giáo dục.
- Truyền thông, vận động người dân đưa trẻ em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng
lịch.
- Thông tin, giáo dục, truyền thông về bảo vệ chăm sóc sức khỏe người lao
động, nhận biết nguy cơ và phòng chống hiệu quả bệnh nghề nghiệp đối với ngành y
tế và các ngành nghề lao động đặc thù. Phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan đơn vị
thực hiện tháng hành động quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động phòng
chống cháy nổ hằng năm.
- Triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền
thông thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển các kỹ năng
truyền thông; nâng cao số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông
về an toàn thực phẩm. Phối hợp Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ
thành phố và các cơ quan, đơn vị tổ chức liên quan trong tuyên truyền, vận động nhân
dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.
- Chú trọng truyền thông về Chương trình Sức khỏe Việt Nam thông qua các
phương thức truyền thông phổ biến như truyền thông trên phương tiện thông tin đại
chúng, internet, thông qua mạng lưới thông tin truyền thông ở cơ sở, gắn với các
chương trình giáo dục, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, các cuộc vận động,
các phong trào quần chúng và các hoạt động khác ở cộng đồng.
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c) Lồng ghép chủ đề truyền thông của Chương trình Sức khỏe Việt Nam vào các

chiến dịch truyền thông, các ngày, sự kiện sức khỏe trong năm như: Ngày Ung thư
thế giới, Ngày Sức khỏe thế giới, Ngày Hen toàn cầu, Ngày Phòng chống tăng huyết
áp thế giới, Ngày/Tuần lễ Không thuốc lá, Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính toàn
cầu, Ngày Tim mạch thế giới, Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới, Ngày Đột quỵ thế
giới, Ngày Phòng chống đái tháo đường thế giới, Tuần lễ Dinh dưỡng và phát triển,
Ngày Nhà vệ sinh thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Nước thế giới, Ngày Thế
giới rửa tay với xà phòng, Ngày Thể thao Việt Nam, Tuần lễ Tiêm chủng thế giới,
Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm và các sự kiện liên quan khác.
4. Giải pháp về nguồn lực
a) Nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình Sức khỏe Việt Nam
được lồng ghép từ nguồn lực của các chương trình, dự án và từ nguồn ngân sách nhà
nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.
b) Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để
hỗ trợ nguồn lực cho xây dựng các mô hình nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo điều
kiện cho người dân thực hiện các hành vi có lợi cho sức khỏe.
c) Việc thực hiện các hoạt động của Chương trình Sức khỏe Việt Nam cần bảo
đảm lồng ghép trong kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố, lồng ghép trên cơ sở
tăng cường, điều chỉnh, mở rộng các chương trình, dự án, đề án của các Bộ, Ngành,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận của Thành
phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, tổ chức có liên quan gồm:
- Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới;
- Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững;
- Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số;
- Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Chương trình Sữa học đường;
- Chương trình Cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh;
- Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030;
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- Đê án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam 2011 - 2030;
- Đê án y tế lao động xã hội nâng cao chất lượng chăm sóc người có công với
cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, người tâm thần 2018 - 2030;
- Đê án phát triển nghê công tác xã hội đến năm 2030;
- Đê án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối
nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020;
- Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 2016 - 2020;
- Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm 2015 - 2025;
- Chiến lược quốc gia vê dinh dưỡng đến 2020;
- Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020;
- Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020;
- Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Ngày chạy
Olympic vì sức khỏe toàn dân;
- Phong trào Làng Văn hóa sức khoẻ;
- Phong trào Vệ sinh yêu nước;
- Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;
- Các chương trình, dự án, đê án, kế hoạch có liên quan khác.
Kinh phí hiện có cho các chương trình, dự án, đê án cần phải được ưu tiên phân
bổ nhằm đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.
5. Giải pháp về hợp tác quốc tế
a) Chủ động, tích cực hợp tác với các quốc gia, các Viện, trường, các Hiệp
hội, tổ chức trong khu vực và trên thế giới trong nghiên cứu, đào tạo, phát triển
và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho Chương trình Sức khỏe
Việt Nam.
b) Tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế để hỗ trợ, thúc đẩy triển
khai thực hiện các hoạt động; lồng ghép các dự án hợp tác quốc tế với hoạt động của
Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các mục
tiêu.
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6. Giải pháp về theo dõi, giám sát và đánh giá
a) Áp dụng khung giám sát và bộ công cụ để theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu, mục

tiêu, hoạt động của Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh do
cơ quan Trung ương xây dựng và ban hành.
b) Thực hiện các điều tra, đánh giá đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ để đánh giá kêt
quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại thành phố.
Lồng ghép thu thập số liệu trong điều tra yêu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm,
điều tra sức khỏe trường học, điều tra dinh dưỡng và điều tra của các ngành, các
lĩnh vực.
c) Sở Y tê chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh
giá, định kỳ sơ kêt, tổng kêt, rút kinh nghiệm và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố,
đề xuất thêm giải pháp cho giai đoạn tiêp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Là cơ quan thường trực để điều phối chung các hoạt động của Chương trình
Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, tổ chức để
xây dựng kê hoạch triển khai thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên phạm
vi thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu, xây dựng, ban hành theo thẩm
quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, văn bản quy phạm
pháp luật liên quan tới thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ
Chí Minh.
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động của Chương
trình thuộc ngành y tê trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ
thuật cho các Sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai
thực hiện các hoạt động của Chương trình; chủ trì, phối hợp để cung cấp các
thông tin về Chương trình Sức khỏe Việt Nam cho các cơ quan báo chí và hệ
thống thông tin cơ sở.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình; định kỳ
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tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện Chương trình Sức
khỏe Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để
triển khai thực hiện những chính sách, quy định pháp luật về bảo đảm dinh dưỡng
hợp lý, tăng cường vận động thể lực, an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh, phòng
chống các yếu tố nguy cơ với sức khỏe và chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong các
cơ sở giáo dục.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hoạt động truyền thông thay đổi hành
vi và giảng dạy kiến thức cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục về
dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thế lực, an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng
bệnh và phòng, chống các yếu tố nguy cơ sức khỏe.
- Phối hợp Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tổ chức triển khai các
chương trình, hoạt động về chăm sóc mắt, bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng
hợp lý và an toàn thực phẩm, sữa học đường, tăng cường vận động thể lực và chăm
sóc sức khỏe học sinh.
- Phối hợp Sở Y tế củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác y tế trường
học bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên trong các
trường học.
3. Sở Văn hóa và Thể thao
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để
triển khai thực hiện những chính sách, quy định pháp luật về phát triển thể dục, thể
thao quần chúng tại thành phố
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động tuyên truyền,
hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân vận động thể lực,
rèn luyện thể dục thể thao và các hoạt động khác của Chương trình Sức khỏe
Việt Nam.
- Phối hợp với Sở Y tế triển khai chương trình 10.000 bước chân mỗi ngày và
triển khai các chương trình, phong trào rèn luyện thể dục thể thao khác trong cộng
đồng.

44

CÔNG BÁO/Số 94+95/Ngày 15-11-2019
- Lồng ghép các chỉ tiêu và nội dung liên quan của Chương trình Sức khỏe Việt

Nam trong triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt
Nam 2011 - 2030, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và
các chương trình, đề án khác
- Phối hợp với các Sở, ngành triển khai xây dựng mô hình thành phố lành mạnh,
khu du lịch không khói thuốc, làng, khu dân cư văn hóa..
4. Ban Quản lý an toàn thực phẩm
- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn và giám sát
việc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
trên địa bàn thành phố. Tham mưu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an
toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của thành phố; nghiên cứu
đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm
- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường quản lý,
thanh tra, giám sát bảo đảm thực phẩm sạch, an toàn
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền thông tin, phổ biến, giáo dục pháp
luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
- Triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn
thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn thành
phố. Xây dựng hệ thống nghiên cứu phát triển, giám sát cảnh báo các nguy cơ về an
toàn thực phẩm. Định hướng, phát triển cách thức ứng phó, xử lý đối với các tình
huống phát sinh trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm ảnh hưởng đến chất
lượng an toàn thực phẩm.
- Chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan triển khai có hiệu quả việc nhân
rộng, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên toàn
thành phố.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm xây dựng, ban hành theo
thẩm quyền các chính sách nhằm khuyến khích, hướng dẫn sản xuất lương thực, thực
phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe trên địa bàn thành phố; phổ biến và triển khai thực
hiện những chính sách khuyến khích, hướng dẫn sản xuất thực phẩm an toàn đã được
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cơ quan có thẩm quyên ban hành.
- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường quản lý,
thanh tra, giám sát hoạt động sản xuất ban đầu lương thực, thực phẩm; kiểm
soát dư lượng phân bón, các chất tăng trưởng, chất kháng sinh, chất phụ gia,
thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông nghiệp nhằm bảo đảm an toàn
thực phẩm cho người sử dụng.
5. Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới:
Điêu phối triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới, trong đó có nội dung vê các can thiệp dinh dưỡng giảm thấp
còi, bảo đảm cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
6. Sở Xây dựng
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát các đê án quy hoạch, tăng
cường thanh tra, kiểm tra công tác phát triển đô thị nhằm bảo đảm không gian sống
và cơ sở vật chất cho tăng cường vận động thể lực, nâng cao chất lượng sống cho cư
dân đô thị; bảo đảm các tiện ích phục vụ người khuyết tật và người cao tuổi tại thành
phố.
7. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Tăng cường các hoạt động ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí
hậu và thiên tai; đẩy mạnh công tác thực thi Luật Bảo vệ môi trường tại thành
phố
- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp, hoạt động
đảm bảo cho người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
- Rà soát để đê xuất cơ quan có thẩm quyên bổ sung, hoàn thiện các quy định
pháp luật nhằm giảm thiểu tối đa các yếu tố nguy hại đến sức khỏe nhân dân, hướng
tới thực hiện mục tiêu của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.
8. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng
dẫn các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tổ chức triển khai
các hoạt động thông tin, giáo dục, truyên thông của Chương trình Sức khỏe Việt
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- Quản lý, kiểm soát theo thẩm quyền việc quảng cáo trên phương tiện thông tin
đại chúng đối với thuốc lá, rượu, bia và các sản phẩm khác có yếu tố nguy cơ sức
khỏe.
9. Sở Giao thông vận tải
- Tăng cường quản lý, kiểm soát theo quy định đối với các phương tiện giao
thông cơ giới thải ra môi trường các chất có nguy cơ đối với sức khỏe
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển giao thông công cộng và hạ tầng
cơ sở cho giao thông phi cơ giới; bảo đảm các tiện ích phục vụ cho người khuyết tật,
người cao tuổi khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố
10. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí kế hoạch vốn ngân sách thành phố cho
các dự án đầu tư phục vụ cho thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh.
11. Sở Tài chính
- Triển khai thực hiện các chính sách tài chính của Nhà nước về khuyến khích
sản xuất và tiêu dùng sản phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe; khuyến khích xã hội hóa
các hoạt động và cung cấp dịch vụ nâng cao sức khỏe.
- Căn cứ Kế hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính phối hợp với
Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố bố trí
kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam tại
Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành.
12. Sở Công Thương
Tăng cường quản lý về kinh doanh thuốc lá, đồ uống có cồn và các sản phẩm
không có lợi cho sức khỏe khác nhằm giảm thiểu yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe từ
các sản phẩm này.
13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, thanh tra, giám
sát bảo đảm môi trường làm việc nâng cao sức khỏe cho người lao động, giảm
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thiểu các yêu tố nguy cơ gây bệnh; phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố
để tổ chức bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm cho người
lao động.
- Phối hợp với Sở Y tê triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ,
khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm, điều trị, phục hồi chức năng và quản lý sức
khỏe cho người lao động mắc bệnh không lây nhiễm, bệnh nghề nghiệp và các
bệnh tật khác.
- Phối hợp với Sở Y tê nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe đối với người
cao tuổi và một số đối tượng cần chăm sóc đặc thù khác.
14. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp các sở, ngành liên quan để phổ biên thông tin, tri thức về Chương trình
Sức khỏe Việt Nam và các chương trình nâng cao sức khỏe thông qua các phương
tiện công nghệ thông tin.
15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan
- Chỉ đạo, triển khai và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền,
vận động toàn dân tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình Sức khỏe Việt
Nam.
- Chỉ đạo các hoạt động lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng Chương trình trong cuộc
vận động toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
16. Các Sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố
- Căn cứ theo chỉ tiêu, mục tiêu và các nội dung của Chương trình Sức khỏe Việt
Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kê hoạch cụ thể để triển khai thực hiện
theo chức năng, lĩnh vực phụ trách báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời gửi
Sở Y tê để tổng hợp, theo dõi.
- Hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp kêt quả thực hiện Chương trình
gửi về Sở Y tê để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định.
17. Ủy ban nhân dân quận, huyện
- Căn cứ theo các chỉ tiêu, mục tiêu của thành phố để chủ động xây dựng kê
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hoạch thực hiện Chương trình phù hợp với yêu cầu của địa phương, đưa các chỉ tiêu
của Chương trình Sức khỏe Việt Nam vào trong chương trình, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
- Trực tiếp chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các ngành tại địa phương triển khai
thực hiện lồng ghép các nội dung hoạt động của Chương trình trên địa bàn, bố trí đủ
ngân sách, nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu
của Chương trình Sức khỏe Việt Nam tại địa phương.
- Hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình
gửi vê Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện "Chương trình sức khỏe Việt Nam"
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đê nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân
công nhiệm vụ trong Kế hoạch nghiêm túc tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả định
kỳ hàng năm vê Sở Y tế để tổng hợp, đánh giá, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố
theo quy định./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ký bởi: Trung tâm công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian kv: 15.11.2019 10:06:57 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4447/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 thángio năm 2019

QUYET ĐỊNH
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Y tế

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm
2018 của Chính phủ vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Xét đê nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5307a/TTr-SYT ngày 26 tháng 9 năm
2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ
tục hành chính thuộc thẩm quyên tiếp nhận của Sở Y tế.
Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng
thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là cơ sở

để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ
tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại các cơ quan, đơn vị.
2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:
2.1. Công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục
hành chính theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ
sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin
điện tử của cơ quan, đơn vị.
2.2. Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết
thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy
định pháp luật.
2.3. Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành
chính chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có
biến động theo quy định pháp luật; không công khai quy trình nội bộ đã hết hiệu lực
thi hành.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. T rách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
STT

rri /V

^

1

/V • 1 /V

Tên quy trình nội bộ

1

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

2

Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A

3

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
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QUY TRÌNH 1
Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
(Trực tuyến mức độ 4)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số lượng

01

Văn bản công bố đủ điều kiện
sản xuất theo mẫu số 02 quy
định tại Phụ lục I ban hành
kèm
theo
Nghị
định
169/2018/NĐ-CP
ngày
31/12/2018

01

Bản chính hoặc bản
sao

02

Bản kê khai nhân sự theo mẫu
quy định tại Phụ lục II ban
hành kèm theo Nghị định
169/2018/NĐ-CP
ngày
31/12/2018

01

Bản chính hoặc bản
sao, có xác nhận của
tổ chức đứng tên
công bố tiêu chuẩn
áp dụng.

03

04

Văn bản phân công, bổ nhiệm
người phụ trách chuyên môn
của cơ sở sản xuất, kèm theo
bản xác nhận thời gian công
tác theo mẫu quy định tại Phụ
lục III ban hành kèm theo
Nghị định 169/2018/NĐ-CP
ngày 31/12/ và văn bằng,
chứng chỉ đã qua đào tạo của
người phụ trách chuyên môn

Giấy chứng nhận đạt tiêu
chuẩn quản lý chất lượng được
công nhận bởi tổ chức đánh
giá sự phù hợp theo quy định
của pháp luật

01

Ghi chú

Bản gốc hoặc bản
sao có chứng thực
văn bản phân công,
bổ nhiệm, văn bằng,
chứng chỉ đã qua
đào tạo của người
phụ trách chuyên
môn của cơ sở sản
xuất;
Các tài liệu không
phải bằng tiếng Anh
thì phải dịch ra
tiếng Việt.

01

Bản gốc hoặc bản
sao có chứng thực
hoặc bản sao có xác
nhận của cơ sở đề
nghị công bố đủ
điều kiện sản xuất
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Lưu ý: . Đối với cơ sở sản xuất
trang thiết bị y tế có chứa chất
ma túy và tiền chất, ngoài việc
đáp ứng các điều kiện quy
định tại khoản 1 Điều này,
phải có thêm hệ thống theo dõi
quản lý quá trình xuất, nhập,
tồn kho, sử dụng nguyên liệu
là chất ma túy và tiền chất, quá
trình xuất, nhập, tồn kho trang
thiết bị y tế có chứa chất ma
túy và tiền chất và kho bảo
quản đáp ứng quy định tại
Điều
7
Nghị
định
số
80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng
11 năm 2001 của Chính phủ
hướng dẫn kiểm soát các hoạt
động hợp pháp liên quan đến
ma túy ở trong nước (sau đây
gọi
tắt
là
Nghị
định
80/2001/NĐ-CP).
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đối với Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn
quản lý chất lượng.
Các tài liệu không
phải bằng tiếng Anh
thì phải dịch ra
tiếng Việt.

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Hệ thống dịch vụ công trực
Thời hạn giải quyết là 03 ngày
tuyến Quản lý trang thiết bị y tế
làm việc kể từ khi Sở Y tế tiếp
tại
địa
chỉ
trang
web:
nhận hồ sơ trực tuyến
dmec.moh.gov.vn

III. TRÌNH TỰ XỬ

3.000.000
(Ba triệu
đồng)

LÝ CÔNG VIỆC

Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

B1

Nộp hồ
sơ

Tổ chức,
cá nhân

24/24
giờ

Hồ sơ/
Biểu mẫu

Diễn giải

- Nộp hồ sơ: Thành phần
Theo mục
hồ sơ theo mục I (nộp hồ
I
sơ qua Hệ thống dịch vụ
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/
Biểu mẫu

Diễn giải
công trực tuyến Quản lý
trang thiết bị y tế tại địa
chỉ
trang
web
http://dmec.moh.gov.vn,
có video hướng dẫn)
- Nộp phí

r

B2

Xử lý hồ
sơ

Chuyên
viên
phòng
quản lý
dịch vụ y
tế

B3

Phê
duyệt hồ
sơ

Lãnh đạo
phòng
Quản lý
Dịch vụ Y
tế

B4

Ký
duyệt

Lãnh đạo
phòng
Quản lý
Dịch vụ Y
tế

B5

t
ế
ảk
qr
T

B6

Chuyên
viên Văn
Phòng Sở

0.5 ngày
làm việc

0.5 ngày
làm việc

0,5 ngày
làm việc

1 ngày
làm việc

0,5 ngày
làm việc

Theo mục
- Chuyên viên thụ lý hồ
I
sơ kiểm tra về tính đầy đủ
của thành phần hồ sơ
- Tích chuyển trên hệ
thống
Theo mục
Lãnh đạo phòng xem xét
I
hồ sơ, xác nhận phê duyệt
- Tích chuyển trên hệ
thống
- Lãnh đạo phòng xem xét
hồ sơ, xác nhận phê duyệt
ý

Chuyên
viên văn
phòng Sở

rr • A

ễ' H
Ẽ S' t

Tiếp
nhận hồ
sơ

Sau khi tiếp nhận được
phí, Chuyên viên thực
Theo mục hiện nút xác nhận nộp phí
hồ sơ qua Hệ thống dịch
I
vụ công trực tuyến Quản
lý trang thiết bị y tế.

Kết quả

- Tích chuyển trên hệ
thống bẳng chữ kí số
-Phiếu tiếp nhận hồ sơ
công bố được đăng tải
trên hệ thống dịch vụ
công trực tuyến, có chữ kí
số
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IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
rri /V

STT Mã hiệu

1 •Á

/V

Tên biêu mâu

1

BM 01

Văn bản công bố đủ điêu kiện sản xuất trang thiết bị y tế (Mẫu số
02 Phụ lục I)

2

BM 02

Bản kê khai nhân sự (Phụ lục II)

3

BM 03

Bản xác nhận thời gian công tác (Phụ lục III)

4

BM 04

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điêu kiện sản xuất trang thiết bị
y tế (Mẫu số 02 Phụ lục IV)

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
rri /V

STT Mã hiệu

1 •Á

/V

Tên biêu mâu

1

BM 01

Văn bản công bố đủ điêu kiện sản xuất trang thiết bị y tế (Mẫu
số 02 Phụ lục I)

2

BM 02

Bản kê khai nhân sự (Phụ lục II)

3

BM 03

Bản xác nhận thời gian công tác (Phụ lục III)

4

BM 04

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điêu kiện sản xuất trang thiết
bị y tế (Mẫu số 02 Phụ lục IV)

5

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ vê quản lý trang
thiết bị y tế;
- Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ sửa đổi Nghị
định 36/2016/NĐ-CP vê quản lý trang thiết bị y tế
- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT ngày 30/01/2019 hợp nhất Nghị định vê
quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 vê việc Quy định chi tiết việc
phân loại trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/1/2016 vê việc quy định việc thừa nhận
kết quả phân loại trang thiết bị y tế;
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- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT
Số:
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Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ngày... tháng... năm 20.

VĂN BẢN CÔNG BÔ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
2
Kính gửi:
1. Tên cơ sở sản xuất:
Mã số thuế:
3
Địa chỉ:
4
Địa chỉ cơ sở sản xuất:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website (nếu có):
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:
Họ và tên:
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu:
ngày cấp:
nơi cấp:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động:
3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:
Họ và tên:
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu:
ngày cấp:
nơi cấp:
Trình độ chuyên môn:
Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế:
4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:
Quy mô dự kiến
STT
Tên trang thiết bị y tế
(sản phẩm/năm)
1
2
Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Hồ sơ kèm theo gồm:
1. Bản kê khai nhân sự
2. Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất
Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế
3.
của người phụ trách chuyên môn
4. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn
5. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng
Hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng nguyên liệu là
6. chất ma túy và tiền chất, quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa
chất ma túy và tiền chất và kho bảo quản
Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:
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1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có
sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý
theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.
3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Địa danh
Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở
3 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4 Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi "tại trụ sở"
1
2
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MẪU BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ
(Kèm theo Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1

, ngày... tháng... năm 20...

BẢN KÊ KHAI NHÂN Sự
Tên cơ sở:
Địa chỉ:

Trình
Họ và Chức độ
TT
tên
vụ chuyên
môn

Quá trình công tác
trong lĩnh vực trang
thiết bị y tế

Đơn
vị
công
tác

Thời
gian
công
tác

Loại
trang
thiết bị
y tế
Quá trình đào tạo về lĩnh vực
đăng
trang thiết bị y tế
ký thực
hiện
phân
loai

Công m A
Tên
Vị trí việc
Chuyên
cơ sở
đảm chính
ngành
đào
nhiệm được
đào tạo
tạo
giao

Văn
bằng
chứng
chỉ,
trình
độ

Hình
thức
đào
tạo

Thời
gian
đào
tạo

1
2
3

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
1

Địa danh.

Chỉ áp dụng với nhân sự thực hiện phân loại trang thiết bị y tế. Đăng ký phân loại trang
thiết bị y tế chẩn đoán invitro hoặc trang thiết bị y tế không phải trang thiết y tế chẩn đoán
hoặc cả hai.
2
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PHỤ LỤC III
MẪU BẢN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày....tháng....năm 20....

1

BẢN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Kính gửi: 2
Tên tôi là:
Sinh ngày:
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu:

ngày cấp:

nơi cấp:

Kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận các nội dung sau:
Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại:
Thời gian làm việc: từ ngày

/

/

đến ngày

/

/

Vị trí đảm nhiệm:
Công việc chính được giao:

Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
, ngày... tháng

năm 20

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NƠI LÀM VIỆC
(ký, ghi họ tên, xác nhận)
1 Địa danh
2 Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc

NGƯỜI VIÉT ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)
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Mâu số 02
SỞ Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

ngày... tháng... năm 20...
PHIÉU TIÉP NHẬN
Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

1. Tên cơ sở sản xuất:
2. Địa chỉ:
3. Điện thoại:

Fax:

4. Số văn bản đê nghị của cơ sở:

ngày:

5. Tên trang thiết bị y tế cơ sở công bố sản xuất:

6. Thành phần hồ sơ:
1.

Văn bản công bố đủ điêu kiện sản xuất

•

2.

Bản kê khai nhân sự

•

3.

Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản
xuất

•

4.

Bản xác nhận thời gian công tác

•

5.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo vê kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y
tế của người phụ trách chuyên môn

•

6.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

•

7.

Hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho, sử dụng nguyên liệu
là chất ma túy và tiên chất, quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có
chứa chất ma túy và tiên chất và kho bảo quản

•

NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

1

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở

2 Địa

danh
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QUY TRÌNH 2
Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A
(Trực tuyến mức độ 4)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản công bố tiêu chuẩn áp
dụng của trang thiết bị y tế
thuộc loại A theo Mẫu số 03
quy định tại Phụ lục I ban hành
kèm
theo
Nghị
định
169/2018/NĐ-CP
ngày
31/12/2018

01

Bản chính hoặc bản sao

02

Bản phân loại trang thiết bị y tế
theo mẫu quy định tại Phụ lục V
ban hành kèm theo Nghị định
169/2018/NĐ-CP
ngày
31/12/2018

01

Bản chính hoặc bản sao

Nộp bản gốc hoặc bản sao có
chứng thực hoặc bản sao có
xác nhận của tổ chức đứng
tên công bố tiêu chuẩn áp
dụng;

03

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
quản lý chất lượng còn hiệu lực
tại thời điểm nộp hồ sơ. Đối với
trang thiết bị y tế sản xuất trong
nước phải có thêm Phiếu tiếp
nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện
sản xuất trang thiết bị y tế

01

Trường hợp Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý
chất lượng không bằng tiếng
Anh hoặc không bằng tiếng
Việt thì phải dịch ra tiếng
Việt. Bản dịch phải được
chứng thực theo quy định
của pháp luật.
Đối với Phiếu tiếp nhận hồ
sơ công bố đủ điều kiện sản
xuất: Nộp bản sao có xác
nhận của tổ chức đứng tên
công bố tiêu chuẩn áp dụng.

04

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu
trang thiết bị y tế cho tổ chức

01

Đối với trang thiết bị y tế sản
xuất trong nước: Nộp bản
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05

đứng tên công bố tiêu chuân áp
dụng theo mẫu quy định tại Phụ
lục VI ban hành kèm theo Nghị
định 169/2018/NĐ-CP ngày
31/12/2018 còn hiệu lực tại thời
điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp
theo quy định tại điểm a khoản
1
Điều
21
Nghị
định
169/2018/NĐ-CP
ngày
1/12/2018

gốc hoặc bản sao có chứng
thực;

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo
hành do chủ sở hữu trang thiết
bị y tế cấp theo mẫu quy định
tại Phụ lục VII ban hành kèm
theo Nghị định 169/2018/NĐCP ngày 31/12/2018, trừ trường
hợp trang thiết bị y tế sử dụng
một lần theo quy định của chủ
sở hữu trang thiết bị y tế hoặc
có tài liệu chứng minh không có
chế độ bảo hành

Đối với trang thiết bị y tế sản
xuất trong nước: Nộp bản
gốc hoặc bản sao có chứng
thực;

Đối với trang thiết bị y tế
nhập khâu: Nộp bản đã được
hợp pháp hóa lãnh sự hoặc
bản sao có chứng thực của
bản đã được hợp pháp hóa
lãnh sự.

01

Riêng đối với thuốc thử, chất
hiệu chuân, vật liệu kiểm soát in
vitro: tài liệu kỹ thuật bằng
tiếng Việt theo Mẫu số 02 quy
định tại Phụ lục VIII ban hành
kèm
theo
Nghị
định
169/2018/NĐ-CP
ngày
31/12/2018 kèm theo tài liệu về
nguyên vật liệu, về an toàn của
sản phâm, quy trình sản xuất,
các báo cáo nghiên cứu lâm

Đối với trang thiết bị y tế
nhập khâu: Nộp bản đã được
hợp pháp hóa lãnh sự hoặc
bản sao có chứng thực của
bản đã được hợp pháp hóa
lãnh sự.
Bản chính hoặc bản sao .Có
xác nhận của tổ chức đứng
tên công bố

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật
trang thiết bị y tế bằng tiếng
Việt theo Mẫu số 01 quy định
tại Phụ lục VIII ban hành kèm
theo Nghị định 169/2018/NĐCP ngày 31/12/2018 kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức
năng, thông số kỹ thuật của
trang thiết bị y tế do chủ sở hữu
trang thiết bị y tế ban hành
06
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sàng và tiên lâm sàng bao gồm
báo cáo độ ổn định

07

Giấy chứng nhận hợp chuẩn
theo quy định hoặc bản tiêu
chuẩn sản phẩm do chủ sở hữu
trang thiết bị y tế công bố kèm
theo kết quả đánh giá các thông
số hóa, lý, vi sinh và các thông
số khác do cơ sở đủ điêu kiện
theo quy định của pháp luật vê
đánh giá sự phù hợp cấp đối với
trang thiết bị y tế sản xuất trong
nước. Kết quả đánh giá phải
phù hợp với tiêu chuẩn mà chủ
sở hữu công bố

08

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của
trang thiết bị y tế

09

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu
hành tại Việt Nam của trang
thiết bị y tế

10

Giấy chứng nhận lưu hành tự do
còn hiệu lực tại thời điểm nộp
hồ sơ đối với trang thiết bị y tế
nhập khẩu

Nộp bản sao có xác nhận của
tổ chức đứng tên công bố
tiêu chuẩn áp dụng.

01

Trường hợp Bản tiêu chuẩn
không phải bằng tiếng Anh
hoặc không phải tiếng Việt
thì phải dịch ra tiếng Việt.
Bản dịch phải được chứng
thực theo quy định của pháp
luật.

01

Nộp bản bằng tiếng Việt có
xác nhận của tổ chức đứng
tên công bố tiêu chuẩn áp
dụng

01

Nộp bản mẫu nhãn có xác
nhận của tổ chức đứng tên
công bố

01

Bản chính hoặc bản sao đã
được hợp pháp hóa lãnh sự.
Trường hợp Giấy chứng
nhận lưu hành tự do không
bằng tiếng Anh hoặc không
bằng tiếng Việt thì phải dịch
ra tiếng Việt. Bản dịch phải
được chứng thực theo quy
định pháp luật.
Giấy chứng nhận lưu hành tự
do không ghi rõ thời gian hết
hiệu lực thì thời điểm hết
hiệu lực là 36 tháng kể từ
ngày cấp.
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Hệ thống dịch vụ công trực
Thời hạn giải quyết là 03 ngày
tuyến Quản lý trang thiết bị y tế
làm việc kể từ khi Sở Y tế tiếp
tại
địa
chỉ
trang
web:
nhận hồ sơ trực tuyến
dmec.moh.gov.vn

1.000.000
(Một triệu)
đồng

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

Nội
dung
công
việc

Nộp
hồ sơ

Trách
nhiệm

Tổ chức,
cá nhân

Thời
gian

24/24
giờ

Hồ sơ/
Diễn giải

Biểu
mẫu

Theo
mục I

- Nộp hồ sơ: Thành phần hồ sơ
theo mục I (nộp hồ sơ qua Hệ
thống dịch vụ công trực tuyến
Quản lý trang thiết bị y tế tại địa
chỉ trang web
http://dmec.moh.gov.vn, có video
hướng dẫn)
- Nộp phí

ý

B4

ơ
l
s
hX

B3

ơ n p
2 ©<'

B2

Phê
duyệt
hồ sơ

0.5
Chuyên
ngày
viên văn
làm
phòng Sở
việc
Chuyên
viên
phòng
quản lý
dịch vụ y
tế

0.5
ngày
làm
việc

Lãnh đạo
phòng
Quản lý
Dịch vụ
Y tế

0,5
ngày
làm
việc

Theo
mục I

Theo
mục I

Sau khi tiếp nhận được phí,
Chuyên viên thực hiện nút xác
nhận nộp phí hồ sơ qua Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến Quản lý
trang thiết bị y tế.
- Chuyên viên thụ lý hồ sơ kiểm
tra về tính đầy đủ của thành phần
hồ sơ
- Tích chuyển trên hệ thống

Theo
mục I

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ,
xác nhận phê duyệt
- Tích chuyển trên hệ thống
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B5

B6

Nội
dung
công
việc

Trách
nhiệm

Ký
duyệt

Lãnh đạo
phòng
Quản lý
Dịch vụ
Y tế

t
ế
ảk
qr
T

Bước
công
việc

Chuyên
viên Văn
Phòng Sở

Thời
gian

Hồ sơ/
Diễn giải

Biểu
mẫu

- Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ,
1 ngày Hồ sơ
xác nhận phê duyệt
trình ký
làm
- Tích chuyển trên hệ thống bẳng
việc
chữ kí số
0,5
ngày
làm
việc

Kết quả

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố
được đăng tải trên hệ thống dịch
vụ công trực tuyến, có chữ kí số

IV.BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
rri /V

STT Mã hiệu

1 •Á

/V

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc
loại A (Mẫu số 03)

2

BM 02

Bản phân loại trang thiết bị y tế (Phụ lục V)

3

BM 03

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (Phụ lục VI)

4

BM 04

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành (Phụ lục VII)

5

BM 05

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế. (Mẫu số 01
Phụ lục VIII)

6

BM 06

Riêng đối với thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in
vitro
(Mẫu số 02 Phụ lục VIII)

7

BM 07

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết
bị y tế thuộc loại A (Mẫu số 03 Phụ lục IV)

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
rri /V

1 •Á

/V

STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế
thuộc loại A (Mẫu số 03)

2

BM 02

Bản phân loại trang thiết bị y tế (Phụ lục V)
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BM 03

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (Phụ lục VI)

4

BM 04

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành (Phụ lục VII)

5

BM 05

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế. (Mâu số 01
Phụ lục VIII)

6

BM 06
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Riêng đối với thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in
vitro
(Mâu số 02 Phụ lục VIII)

7

BM 07

8

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang
thiết bị y tế thuộc loại A (Mâu số 03 Phụ lục IV)
Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang
thiết bị y tế;
- Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ sửa đổi Nghị
định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT ngày 30/01/2019 hợp nhất Nghị định về
quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 về việc Quy định chi tiết việc
phân loại trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/1/2016 về việc quy định việc thừa nhận
kết quả phân loại trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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Mâu số 03
TÊN CƠ SỞ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
, ngày... tháng... năm 20.

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
2
Kính gửi:
1. Tên cơ sở công bố:
Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:
Địa chỉ:
..3
Điện thoại cố định:
Fax:
Email:
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên:
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu:
ngày cấp:
nơi cấp:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động:
3. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:
Tên trang thiết bị y tế:^
Chủng loại/mã sản phâm:
Quy cách đóng gói (nếu có):
Tên cơ sở sản xuất:
Địa chỉ cơ sở sản xuất:
Tiêu chuân áp dụng:
4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:
Tên chủ sở hữu:
Địa chỉ chủ sở hữu:
5. Thông tin về cơ sở bảo hành:
Tên cơ sở:
Địa chỉ:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động:
Công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
1. Bản phân loại trang thiết bị y tế
2. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
3. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuân quản lý chất lượng
4. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế
5. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành
6. Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế
7. Bản tiêu chuân mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng
8. Giấy chứng nhận hợp chuân
9. Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế
10. Mẫu nhãn trang thiết bị y tế
11. Giấy chứng nhận lưu hành tự do
Cơ sở công bố tiêu chuân áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A cam kết:
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1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả
mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật.
2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.
3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

1 Địa

danh
Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở
3 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
2
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Mẫu sô 03
SỞ Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

ngày... tháng... năm 20...

PHIÉU TIÉP NHẬN
Hồ sơ công bô tiêu chuân áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
1. Tên cơ sở công bố:
2. Địa chỉ:
3. Số văn bản đề nghị của cơ sở:

Ngày:

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:
Tên trang thiết bị y tế:
Chủng loại/mã sản phẩm:
Tên cơ sở sản xuất:
Địa chỉ cơ sở sản xuất:
Tiêu chuẩn áp dụng:
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:
Tên chủ sở hữu:
Địa chỉ chủ sở hữu:
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:
Tên cơ sở:
Địa chỉ:
Điện thoại cố định:
7. Thành phần hồ sơ:

Điện thoại di động:
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Văn bản đề nghị công bố tiêu chuẩn của trang thiết bị y tế thuộc loại A
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•

2. Bản phân loại trang thiết bị y tế

•

3. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

•

4. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

•

5. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế

•

6. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành

•

7. Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

•

8. Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng

•

9. Giấy chứng nhận hợp chuẩn

•

10. Tài liệu hướng dân sử dụng của trang thiết bị y tế

•

11. Mâu nhãn trang thiết bị y tế

•

12. Giấy chứng nhận lưu hành tự do

•

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

1

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở công bố đặt trụ sở

2

Địa danh
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PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

Mẫu số 02

Tài liệu kỹ thuật đối với thuốc thử, chất hiệu chuân, vật liệu kiểm soát
in vitro

Mẫu số 01
TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TÉ
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ)
Ngày.. ..tháng.. ..năm 20
STT
1

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phâm trang thiết bị y tế

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế Mô tả tóm tắt về nguyên lý hoạt động và tính năng, thông
số kỹ thuật của trang thiết bị; nêu rõ nếu trang thiết bị sử
dụng các công nghệ mới thì cần cung cấp bản mô tả về
công nghệ mới đó (ví dụ công nghệ nano)
1.2 Danh mục linh kiện và
phụ kiện

Liệt kê các linh kiện và phụ kiện của trang thiết bị y tế

1.3 Mục đích/Chỉ định sử
dụng

Nêu mục đích sử dụng/chỉ định sử dụng của trang thiết bị
y tế

1.4 Hướng dẫn sử dụng

Tóm tắt hướng dẫn về cách sử dụng của trang thiết bị theo
như Tờ hướng dẫn sử dụng hoặc Tờ thông tin của trang
thiết bị y tế

1.5 Chống chỉ định

Thông tin về chống chỉ định - nghĩa là những trường hợp
không được chỉ định sử dụng trang thiết bị vì lý do an
toàn cho người bệnh, ví dụ do tiền sử bệnh, đặc điểm sinh
lý của người bệnh, vv...; theo đúng nội dung đã được
duyệt tại nước sản xuất và có ghi trên nhãn trang thiết bị y
tế

1.6 Cảnh báo và thận trọng Những thông tin cảnh báo và những điểm cần thận trọng
khi sử dụng trang thiết bị y tế, kể cả những biện pháp dự
phòng để bảo vệ người bệnh tránh những rủi ro do sử
dụng trang thiết bị y tế; đó có thể là thông tin cảnh báo về
tác dụng bất lợi hay sử dụng sai và biện pháp ngăn ngừa
1.7 Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

Thông tin về các tác dụng bất lợi liên quan đến sử dụng
trang thiết bị y tế được ghi nhận qua thử nghiệm lâm sàng
và theo dõi hậu mại đã được thực hiện trước đó đối với
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1 trang thiết bị y tế
2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Cung cấp thông tin về các nước đã phê duyệt cho phép lưu hành sản phẩm, nước
đầu tiên cấp đăng ký/cho phép lưu hành trang thiết bị y tế

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Liệt kê các nước đã cấp đăng ký lưu hành đi kèm với chỉ định sử dụng được phê
duyệt tại nước đó; ngày được cấp đăng ký

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
- Cung cấp thông tin về số lượng báo cáo phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử
dụng trang thiết bị y tế; Những biện pháp thu hồi/ điều chỉnh hậu mại đã thực hiện
theo yêu cầu của cơ quan quản lý các nước;
- Nếu trang thiết bị y tế có chứa một trong các thành phần sau, thì cần cung cấp
thông tin về:
• Tế bào, mô người hoặc động vật hoặc phái sinh của chúng được cho sử dụng dưới
dạng không còn sống - ví dụ van tim nhân tạo nguồn gốc từ lợn, chỉ ruột mèo...;
• Tế bào, mô và hoặc phái sinh từ nguồn gốc vi sinh hoặc tái tổ hợp - ví dụ sản
phẩm bơm căng da dựa trên acid hyaluronic thu được từ quy trình lên men vi
khuẩn...; Có thành phần gây kích ứng, ion hóa - ví dụ X-quang; hoặc phi ion hóa Ví dụ la-ze, siêu âm...

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

74

CÔNG BÁO/Số 94+95/Ngày 15-11-2019
PHỤ LỤC VII
MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)

Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ):
Ngày.. ..tháng

năm 20...
GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIÈU KIỆN BẢO HÀNH

Tên:
Địa chỉ
với tư cách là chủ sở hữu trang thiết bị xác nhận cơ sở có tên dưới đây đủ điều kiện bảo
1
hành trang thiết bị y tế của
:
Tên trang
thiết bị y tế

Tên cơ sở bảo
Mã số thuế
hành

Địa chỉ

Điện thoại cố
định

Điện thoại
di động

Cơ sở 1
Cơ sở 2
Cơ sở 1
Cơ sở 2
Cơ sở 3

Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
1 Ghi đầy đủ tên của chủ sở hữu trang thiết bị y tế
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PHỤ LỤC VI
MẪU GIẤY ỦY QUYỀN
(Kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ)
Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ)
Ngày.. ..tháng

năm 20...
GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi:

Chúng tôi, (Tên và địa chỉ chủ sở hữu), với tư cách là chủ sở hữu trang thiết bị y tế bằng văn
bản này ủy quyền cho (Tên và địa chỉ của cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc
đăng ký lưu hành) được lưu hành tại thị trường Việt Nam các trang thiết bị y tế sau:
(Liệt kê danh mục các trang thiết bị y tế1)
Chúng tôi cam kết cung cấp, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến thông tin, chất lượng và bảo
đảm các điều kiện về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế
trang thiết bị y tế nêu trên.
Thư ủy quyền này hiệu lực đến thời điểm:

(ngày/tháng/năm)

Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
1 Có thể đưa danh mục trang thiết bị y tế được ủy quyền thành phụ lục kèm theo Giấy ủy quyền
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PHỤ LỤC V
MẪU BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

TÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

ngày... tháng... năm 20...

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TÉ
Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý
trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị định số .../20... /NĐ-CP ngày... tháng... năm 20... của Chính phủ sửa đổi bổ
sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số.... do Bộ Y tế cấp ngày
.../.../20....;
Căn cứ giấy chứng chỉ hành nghề phân loại của người thực hiện phân loại số:
CCHNPL, ngày cấp:
;
Theo yêu cầu của
như sau:

ht

bn

i

TT

, có địa chỉ tại

/BYT-

, chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế

y

Hãng, Hãng, Mục đích sử
Căn cứ để
Chủng loại/
Mức độ rủi
nước nước dụng theo chỉ
phân loại
mã sản
ro được
sản chủ sở định của chủ sở mức độ rủi
phẩm
phân loại
xuất
hữu
hữu
ro

Người thực hiện phân loại
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Trang thiết bị y tế
không là trang thiết bị y
tế chẩn đoán in vitro

Trang thiết bị y tế
chẩn đoán in vitro

Người đại diện hợp pháp của cơ sở thực
hiện phân loại
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

CÔNG BÁO/Số 94+95/Ngày 15-11-2019
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT.
1

Địa danh.
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PHỤ LỤC VIII
MẪU TÀI LIÊU KỸ THUẢT TRANG THIẾT BI Y TẾ
(Kèm theo Nghị định sô 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)

Mẫu số 02

Tài liệu kỹ thuật đối với thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in
vitro
Mẫu số 02

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THUỐC THỬ, CHẤT HIỆU CHUẨN, VẬT LIỆU
KIỂM SOÁT IN VITRO
Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ)
Ngày ... tháng ... năm 20....
STT
I

Đề mục

Nội dung

Tóm tắt chung về trang t ìiết bị y tế
Mô tả giới thiệu về trang thiết bị y tế, các mục đích,
sản phẩm sử dụng kết hợp (nếu có)

1.1

Mô tả tổng quan

1.2

Lịch sử đưa sản phẩm ra Nêu tên nước đầu tiên được cấp phép và năm cấp
thị trường

1.3

Mục đích sử dụng

1.4

Danh mục các nước đã
được cấp
Liệt kê các nước đã được cấp giấy phép và năm cấp

1.5

Tình trạng các hồ sơ xin
cấp phép đã nộp nhưng Liệt kê các nước đã nộp hồ sơ nhưng chưa được cấp
chưa được cấp phép tại phép
các nước

1.6

Các thông tin quan trọng Cung cấp các báo cáo về phản ứng bất lợi đã xảy ra và
liên quan đến sự an toàn/ hành động khắc phục đã thực hiện kể từ khi sản phẩm
hiệu quả của sản phẩm
được lưu hành trên thị trường (trong 5 năm gần nhất).

II

Mô tả trang thiết bị y tế

2.1

Mô tả trang thiết bị y tế

Mô tả nguyên lý hoạt động và tính năng, thông số kỹ
thuật của trang thiết bị y tế

2.2

Hướng dẫn sử dụng

Tóm tắt hướng dẫn về cách sử dụng của trang thiết bị
theo như Tờ hướng dẫn sử dụng hoặc Tờ thông tin của
trang thiết bị y tế

2.3

Chống chỉ định

Thông tin về những trường hợp không được chỉ định

Nêu mục đích sử dụng/chỉ định sử dụng dự kiến ghi
trên nhãn hoặc tờ hướng dẫn sử dụng
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sử dụng trang thiết bị vì lý do an toàn cho người bệnh,
ví dụ do tiền sử bệnh, đặc điểm sinh lý của người bệnh,
vv...; theo đúng nội dung ghi trên nhãn trang thiết bị y
tế
2.4
Cảnh báo và thận trọng

2.5

Những thông tin cảnh báo và những điểm cần thận
trọng khi sử dụng trang thiết bị y tế, kể cả những biện
pháp dự phòng để bảo vệ người bệnh tránh những rủi
ro do sử dụng trang thiết bị y tế; đó có thể là thông tin
cảnh báo về tác dụng bất lợi hay sử dụng sai và biện
pháp ngăn ngừa

Thông tin về các tác dụng bất lợi liên quan đến sử dụng
Tác dụng bất lợi có thể trang thiết bị y tế được ghi nhận qua thử nghiệm lâm
xảy ra
sàng và theo dõi hậu mại đã được thực hiện trước đó
đối với trang thiết bị y tế

2.6

Phương pháp thay thế Nêu các phương pháp khác để cùng đạt được mục đích
(nếu có)
sử dụng

2.7

Các thông số kỹ thuật

Các đặc điểm về hiệu năng và thông số kỹ thuật gồm:
giới hạn phát hiện, độ chính xác, độ nhạy, độ đặc hiệu,
độ tin cậy và các yếu tố khác; các thông số kỹ thuật
khác bao gồm hóa học, vật lý, sinh học, tiệt trùng, độ
ổn định (hạn dùng), bảo quản, vận chuyển, đóng gói.

III

Sản xuất trang thiết bị y tế

3.1

Nhà sản xuất

Nêu các nhà sản xuất tham gia quá trình sản xuất và hệ
thống quản lý chất lượng áp dụng

3.2

Độ ổn định

Tóm tắt kết quả nghiên cứu và kết luận về độ ổn định
của sản phâm

IV

Báo cáo nghiên cứu

4.1

Nghiên cứu tiền lâm sàng Tóm tắt các kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm
và lâm sàng
sàng của sản phâm

4.2

Tài liệu tham khảo của
nghiên cứu tiền lâm sàng Liệt kê các tài liệu tham khảo (nếu có)
và lâm sàng

r

A

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
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QUY TRÌNH 3
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D
(Trực tuyến mức độ 4)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4447/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

Văn bản công bố đủ điều kiện mua
bán trang thiết bị y tế theo Mẫu số 07
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm
theo Nghị định 169/2018/NĐ-CP
ngày 31/12/2018

01

Bản chính hoặc bản
sao

02

Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy
định tại Phụ lục II ban hành kèm theo
Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày
31/12/2018

01

Bản chính hoặc bản
sao

03

Các giấy tờ chứng minh kho bảo
quản, phương tiện vận chuyển trang
thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu theo
quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị
định
169/2018/NĐ-CP
ngày
31/12/2018. Các giấy tờ này phải
được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ
điều kiện mua bán

01

Bản chính hoặc bản
sao

04

Các giấy tờ chứng minh kho bảo
quản, hệ thống theo dõi quản lý quá
trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết
bị y tế có chứa chất ma túy và tiền
chất đáp ứng các yêu cầu theo quy
định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định
169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018.
Các giấy tờ này phải được xác nhận
bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua
bán trang thiết bị y tế có chứa chất
ma túy và tiền chất.

01

Bản chính hoặc bản
sao
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Hệ thống dịch vụ công trực
Thời hạn giải quyết là 03 ngày
tuyến Quản lý trang thiết bị y tế
làm việc kể từ khi Sở Y tế tiếp
tại
địa
chỉ
trang
web:
nhận hồ sơ trực tuyến
dmec.moh.gov.vn

3.000.000
(Ba triệu
đồng)

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

Nội
dung
công
việc

Nộp hồ
sơ

Trách
nhiệm

Tổ chức,
cá nhân

Thời
gian

24/24
giờ

Hồ sơ/
Diễn giải

Biểu
mẫu

Theo
mục I

- Nộp hồ sơ: Thành phần hồ sơ
theo mục I (nộp hồ sơ qua Hệ
thống dịch vụ công trực tuyến
Quản lý trang thiết bị y tế tại địa
chỉ
trang
web
http://dmec.moh.gov.vn, có video
hướng dẫn)
- Nộp phí

Tiếp
nhận hồ
sơ

0.5
Chuyên
ngày
viên văn
làm
phòng Sở
việc

Xử lý hồ
sơ

Chuyên
viên
phòng
quản lý
dịch vụ y
tế

0.5
ngày
làm
việc

Lãnh đạo
phòng
Quản lý
Dịch vụ
Y tế

0,5
ngày
làm
việc

r

rr • A

B2

B3

=- • « <

ồ
h

u
d

B4

Theo
mục I

Theo
mục I

Sau khi tiếp nhận được phí,
Chuyên viên thực hiện nút xác
nhận nộp phí hồ sơ qua Hệ thống
dịch vụ công trực tuyến Quản lý
trang thiết bị y tế.
- Chuyên viên thụ lý hồ sơ kiểm
tra về tính đầy đủ của thành phần
hồ sơ
- Tích chuyển trên hệ thống

Theo
mục I

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ,
xác nhận phê duyệt

©

- Tích chuyển trên hệ thống
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Bước
công
việc

Ký
duyệt

Lãnh đạo
phòng
Quản lý
Dịch vụ
Y tế

t

u ơ

H

B6

Trách
nhiệm

Chuyên
viên Văn
Phòng Sở

Thời
gian
c át' y - D« c

B5

Nội
dung
công
việc

0,5
ngày
làm
việc

Hồ sơ/
Diễn giải

Biểu
mẫu

- Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ,
Hồ sơ
xác nhận phê duyệt
trình ký
- Tích chuyển trên hệ thống bẳng
chữ kí số
-Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố
được đăng tải trên hệ thống dịch
vụ công trực tuyến, có chữ kí số

Kết quả

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
rri /V

STT Mã hiệu
BM 01

1

1 •Á

/V

Tên biểu mẫu
Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (Mẫu
số 07
Phụ lục I)

2

BM 02

Bản kê khai nhân sự (Phụ lục II)

3

BM 03

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết
bị y tế thuộc loại B, C, D (Mẫu số 05 Phụ lục IV)

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
STT
1

rri /V

Mã hiệu
BM 01

1 •Á

/V

Tên biểu mẫu
Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
(Mẫu số 07
Phụ lục I)

2

BM 02

Bản kê khai nhân sự (Phụ lục II)

3

BM 03

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang
thiết bị y tế thuộc loại B, C, D (Mẫu số 05 Phụ lục IV)

4

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang
thiết bị y tế;
- Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính Phủ sửa đổi Nghị
định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT ngày 30/01/2019 hợp nhất Nghị định về
quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
- Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 về việc Quy định chi tiết việc
phân loại trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 42/2016/TT-BYT ngày 15/1/2016 về việc quy định việc thừa nhận
kết quả phân loại trang thiết bị y tế;
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dân thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
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TÊN CƠ SỞ
Số:

Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1

, ngày... tháng... năm 20...

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
2
Kính gửi:
1. Tên cơ sở:
Mã số thuế:
3
Địa chỉ:
Văn phòng giao dịch (nếu có):
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên:
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu:
ngày cấp:
nơi cấp:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động:
4
3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán :
Họ và tên:
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu:
ngày cấp:
nơi cấp:
Trình độ chuyên môn:
4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Hồ sơ kèm theo gồm:
1.
Bản kê khai nhân sự
2.
Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế
3.
Hồ sơ về phương tiện vận chuyên trang thiết bị y tế
Giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn
4.
kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất
Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:
1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả
mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật.
2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thông báo cho Sở Y tế ...5... nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

CÔNG BÁO/Số 94+95/Ngày 15-11-2019
Địa danh
Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở
3 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4 Kê khai cụ thể theo số người hiện có
5 Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở
1

2
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PHỤ LỤC II
MẪU BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ
(Kèm theo Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1

, ngày... tháng... năm 20...

BẢN KÊ KHAI NHÂN Sự
Tên cơ sở:
Địa chỉ:

Trình
Họ và Chức độ
TT
tên
vụ chuyên
môn

Quá trình công tác
trong lĩnh vực trang
thiết bị y tế

Đơn
vị
công
tác

Thời
gian
công
tác

Loại
trang
thiết bị
y tế
Quá trình đào tạo về lĩnh vực
đăng
trang thiết bị y tế
ký thực
hiện
phân
loai®

Công m A
Tên
Chuyên
Vị trí việc
cơ sở
đảm chính
ngành
đào
nhiệm được
đào tạo
tạo
giao

Văn
bằng
chứng
chỉ,
trình
độ

Hình
thức
đào
tạo

Thời
gian
đào
tạo

1
2
3

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
1

Địa danh.

Chỉ áp dụng với nhân sự thực hiện phân loại trang thiết bị y tế. Đăng ký phân loại trang thiết bị y tế chẩn
đoán invitro hoặc trang thiết bị y tế không phải trang thiết y tế chẩn đoán hoặc cả hai.

2
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Mẫu số 05
SỞ Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....2...., ngày... tháng... năm 20...

PHIÉU TIÉP NHẬN
Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
1. Tên cơ sở mua bán:
2. Địa chỉ:
3. Số văn bản đề nghị của cơ sở:

ngày:

4. Thành phần hồ sơ:
1.

Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán

•

2.

Bản kê khai nhân sự

•

3.

Bản xác nhận thời gian công tác

•

4.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật trang thiết bị y tế hoặc quản lý
trang thiết bị y tế của cán bộ kỹ thuật

•

5.

Giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất,
nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất

•

NGƯỜI TIÉP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

1

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở

2

Địa danh.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
Điện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao .hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng

