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         Vĩnh Phúc, ngày         tháng     năm 2020 

 

Kính gửi:  - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1602/VKS-KN ngày 

30/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị tăng cường quản lý, phòng 

ngừa tình trạng mua, bán, sử dụng giấy khám sức khỏe giả, cơ sở khám, chữa bệnh 

bán giấy chứng nhận giả (được sao gửi kèm theo); Để chấn chỉnh, khắc phục tình 

trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:   

1. Sở Y tế khẩn trương có kế hoạch kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh tình trạng 

một số cơ sở khám, chữa bệnh, các Trạm y tế cấp xã cấp các giấy chứng nhận giả 

như phản ánh của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1602/VKS-KN nêu 

trên. Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật. 

2. Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh tăng cường kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và kinh doanh khác (như bán hàng tạp hóa, 

cơ sở photocoppy) trên địa bàn tỉnh để phát hiện kịp thời xử lý nghiêm minh các cơ 

sở có hành vi bán giấy khám sức khỏe giả. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật đối 

với các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, hiệu thuốc và bán hàng tạp hóa, cơ sở 

Photocoppy bị các cơ quan chức năng hoặc người dân phát hiện có bán giấy khám 

sức khỏe giả. 

4. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường 

kiểm tra các Trung tâm thi tuyển, sát hạch cấp bằng lái xe để phát hiện, xử lý các 

trường hợp sử dụng giấy khám sức khỏe giả. 

5. Sở Nội vụ kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ thi tuyển công chức, các hồ sơ thi 

nâng bậc, ngạch công chức hồ sơ cán bộ, công chức… để phát hiện, xử lý các 

trường hợp sử dụng giấy khám sức khỏe giả. 



6. Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường kiểm tra các trường hợp nghỉ việc do ốm, 

bệnh tật hưởng bảo hiểm xã hội để phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng giấy 

chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận khác giả mạo. 

7. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục, cán 

bộ, công chức, người lao động không mua, bán, sử dụng các giấy khám sức khỏe  

giả hoặc các giấy tờ, tài liệu giả khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức; tuyên truyền, 

giáo dục cho cán bộ và người dân nhận thức được rằng việc mua, bán hoặc sử dụng 

các giấy khám sức khỏe giả, các giấy tờ, tài liệu giả khác của cơ quan Nhà nước, tổ 

chức, đều là hành vi phạm tội, có thể bị phạt tù, từ đó phòng ngừa tội phạm xảy ra; 

trường hợp phát hiện có các giấy tờ, tài liệu giả, có trách nhiệm phối hợp với các cơ 

quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Các Sở, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện được giao nhiệm vụ nêu trên 

nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2020 

về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh; đồng gửi Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Viện KSND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- CV: VX1; 

- Lưu VT (Tr      b) 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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