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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 22/2022/QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước 

về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
___________________________________- 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016;  

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của 

Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Căn cứ Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 
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04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an 

toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1764/TTr-SYT ngày 26 

tháng 4 năm 2022 và Báo cáo thẩm định số 856/BC-STP ngày 21 tháng 4 năm 

2022 của Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý 

Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban 

hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận:  

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 2 Điều 5 như sau: 

“a) Cơ sở hành nghề y 

- Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa; 

- Phòng khám đa khoa; 

- Cơ sở dịch vụ y tế gồm cơ sở dịch vụ kính thuốc, thẩm mỹ và các dịch vụ 

y tế khác do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra 

nước ngoài; 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình. 

b) Cơ sở kinh doanh dược và kinh doanh mỹ phẩm 

- Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;  

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nhà thuốc; 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng, thử tương đương sinh 

học của thuốc; 

- Cơ sở bán buôn, bán lẻ vắc xin, sinh phẩm y tế; 

- Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 2 Điều 6 như sau: 

“a) Cơ sở hành nghề y 

- Phòng khám chuyên khoa; 

- Y tế cơ quan, đơn vị (ngoại trừ các cơ sở y tế công lập);  

- Nhà hộ sinh; 
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- Cơ sở dịch vụ y tế gồm cơ sở dịch vụ kính thuốc, thẩm mỹ và các dịch vụ 

y tế khác do UBND  huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

b) Cơ sở kinh doanh dược và kinh doanh mỹ phẩm 

- Quầy thuốc;  

- Cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;  

- Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm do UBND huyện, thành phố cấp giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau: 

“b) Cơ sở bán lẻ thuốc: Tủ thuốc trạm y tế xã”. 

 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2022. Các nội 

dung không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì thực hiện theo Quy định 

phân cấp quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 

năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.  

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng 

các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

Nguyễn Long Biên 
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