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Số:              /SYT-NVD
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     
           Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2021

Kính gửi: 
                                  - Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã;

   - Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trong tỉnh;
   - Trung tâm Y tế huyện/thị xã/ thành phố;

                                  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc-
Mỹ phẩm-Thực phẩm tỉnh;

              - Doanh nghiệp kinh doanh thuốc trong tỉnh;
    - Phòng khám đa khoa cấp phát thuốc BHYT.

(gọi chung là các đơn vị)

Để đánh giá kết quả hoạt động công tác Dược, Mỹ phẩm năm 2021, Sở Y 
tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động công tác Dược, Mỹ phẩm năm 
2021, cụ thể:

1. Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã:
- Báo cáo công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2021 theo 

Mẫu số 01/PYT – Báo cáo công tác quản lý dược, mỹ phẩm của Phòng Y tế năm 
2021.

- Số liệu thống kê, báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2021 đến 30/12/2021.
2. Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trong tỉnh, Trung tâm Y tế huyện/thị 

xã/thành phố:
2.1 Mẫu biểu và nội dung báo cáo gồm:
- Báo cáo theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế 

quy định tổ chức hoạt động của khoa Dược bệnh viện;
- Báo cáo theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế 

về hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh;
- Báo cáo theo Quyết định số 3837/QĐ-BYT ngày 28/9/2019 của Bộ Y tế 

về việc ban hành biểu mẫu báo cáo, theo dõi công tác dược cổ truyền trong cơ sở 
khám chữa bệnh;

Các đơn vị tổng hợp và lập đầy đủ các báo cáo theo đúng mẫu biểu, nội 
dung, thời gian, thời điểm được quy định tại các văn bản nêu trên.

- Ngoài ra, tổng hợp và lập báo công tác dược hàng năm theo Mẫu số 
02/BV&TTYT- Báo cáo công tác dược của bệnh viện, TTYT năm 2021.



2.2. Số liệu thống kê, báo cáo: Tính từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021.
2.3. Đối với nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Nội dung, mẫu biểu và thời điểm báo cáo được thực hiện theo quy định tại 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của 
Bộ Y tế.

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Báo cáo hoạt động công tác dược theo Mẫu số 03/CDC- Báo cáo 

công tác dược tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2021.
- Số liệu thống kê, báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.
4. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm tỉnh:
- Báo cáo hoạt động công tác dược, mỹ phẩm theo Mẫu số 04/TTKN- Báo 

cáo công tác dược, mỹ phẩm tại Trung tâm Kiểm nghiểm năm 2021.
- Số liệu thống kê, báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.
5. Doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh:
- Các cơ sở sản xuất, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc tổng hợp số 

liệu báo cáo công tác dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo Mẫu số 
05/KDD – Báo cáo hoạt động kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng 
tại các doanh nghiệp kinh doanh dược năm 2021.

- Số liệu thống kê, báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.
* Ghi chú: 

  - Công ty Cổ phần Dược - VTYT Hải Dương có trách nhiệm chỉ đạo các chi 
nhánh trực thuộc báo cáo theo các nội dung nêu trên.

- Đối với nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Nội dung, mẫu biểu và thời 
điểm báo cáo, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 
08/5/2017 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, 
Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế.

6. Các phòng khám đa khoa cấp phát thuốc bảo hiểm y tế:
- Báo cáo hoạt động công tác dược theo Mẫu số 06/PKĐK – Báo cáo hoạt 

động công tác dược tại các phòng khám đa khoa.
- Số liệu thống kê, báo cáo: Tính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021.
Ghi chú: Các đơn vị tải công văn chỉ đạo, các biểu mẫu báo cáo công tác 

dược, mỹ phẩm năm 2021 của Sở Y tế trên Website: soyte.haiduong.gov.vn → Hệ 
thống văn bản → Nghiệp vụ dược → Văn bản điều hành → Báo cáo công tác 
dược, mỹ phẩm năm 2021.



Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp 
vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân) bằng văn bản, đồng thời gửi bản 
mềm (word hoặc excel) về hòm thư điện tử: nghiepvuduocsythd@gmail.com 
theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định (gửi trước ngày 05/01/2022). Riêng 
đối với nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt: thời gian báo cáo theo quy định tại 
Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ, Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017./.

Nơi nhận:              KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                   PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, NVD&QLHNYTTN (3).                                                                                      

                        Phạm Hữu Thanh


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T15:56:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở y tế<soyte@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T15:56:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở y tế<soyte@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T15:56:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở y tế<soyte@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




