
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:             /SYT-NVD
V/v góp ý dự thảo lần 2 tài liệu 

hướng dẫn kỹ năng bán thuốc tốt cho 
người bán lẻ thuốc

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

 Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2021   

         Kính gửi: 
- Hội Dược học tỉnh Hải Dương;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc.

Thực hiện Công văn số 1774/QLD-KD ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý 

Dược – Bộ Y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo lần 2 tài liệu hướng dẫn kỹ 

năng bán thuốc tốt cho người bán lẻ thuốc, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức 

nghiên cứu dự thảo nêu trên của Bộ Y tế. Dự thảo được đăng tải trên cổng thông 

tin điện tử của Sở Y tế (đường link: soyte.haiduong.gov.vn → hệ thống văn bản 

→ Nghiệp vụ Dược → Văn bản chỉ đạo, điều hành). Mọi ý kiến đóng góp đề 

nghị các đơn vị gửi về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y 

tế tư nhân) bằng văn bản, cùng file mềm theo địa chỉ mail 

nghiepvuduocsythd@gmail.com trước ngày 15/3/2021 để Sở Y tế tổng hợp báo 

cáo về Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế theo quy định./.

Nơi nhận:       KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo SYT;
- Thanh tra Sở;
- Lưu VT, NVD.

                  Phạm Hữu Thanh
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