
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

              
Số:             /SYT-NVD&QLHNYTTN

V/v hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc 
trong khuôn viên cơ sở khám, 

chữa bệnh công lập

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

     Hải Dương, ngày          tháng 5 năm 2021

            

Kính gửi: 
- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh;
- Trung tâm y tế huyện/thành phố/thị xã.

Nhằm tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên bệnh viện/trung tâm y tế (gọi tắt là cơ sở 
bán lẻ thuốc) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Sở Y tế yêu cầu Giám 
đốc các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện những nội dung sau:

1. Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm về mọi mặt 
hoạt động (bao gồm cả đảm bảo kinh phí hoạt động) của cơ sở bán lẻ thuốc.

2. Quán triệt các cơ sở bán lẻ thuốc phải thực hiện nghiêm túc các quy 
định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc nói chung, 
cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh công lập nói riêng 
và chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 2484/SYT-NVD ngày 30/10/2020 về 
việc tăng cường hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, 
chữa bệnh (gửi kèm).

3. Chỉ đạo cơ sở bán lẻ thuốc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

4. Báo cáo danh sách bác sĩ chịu trách nhiệm kê đơn thuốc gây nghiện 
(mẫu số 1) về Sở Y tế trước ngày 30/6/2021. Khi có sự thay đổi về bác sĩ chịu 
trách nhiệm kê đơn thuốc gây nghiên, đề nghị báo cáo về Sở Y tế. Thông báo 
danh sách kèm theo chữ ký mẫu của người kê đơn thuốc gây nghiện của cơ sở 
cho các nhà thuốc có phạm vi kinh doanh bán lẻ thuốc gây nghiện trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương.

5. Quản lý chặt chẽ nhân sự làm việc tại cơ sở bán lẻ thuốc. Nhân sự làm 
việc tại cơ sở bán lẻ thuốc phải do Giám đốc cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách 
nhiệm quyết định và phải lưu trữ đầy đủ hồ sơ nhân sự tại cơ sở (bao gồm hợp 
đồng lao động/ quyết định tuyển dụng viên chức, văn bằng chuyên môn về dược, 
sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, quyết định phân công công việc tại cơ sở 
bán lẻ thuốc…). Yêu cầu các đơn vị báo cáo danh sách nhân sự làm việc tại cơ 
sở bán lẻ thuốc (mẫu số 2) gửi về Sở Y tế trước ngày 30/6/2021. Khi có sự thay 
đổi về nhân sự, đề nghị báo cáo về Sở Y tế.



Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra hoạt 
động của các cơ sở bán lẻ thuốc nói chung, cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên 
cơ sở khám, chữa bệnh nói riêng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Sở 
Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược và QLHNYTTN), số điện thoại: 02203.852465 để 
được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                      KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Trung tâm CDC (để đăng tải);
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN (02);                                                                   

                                                                                                               Phạm Hữu Thanh
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