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Kính gửi:  

- Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố;
- Hội Đông y tỉnh;

           - Hội Dược học tỉnh;
- Các cơ sở kinh doanh dược.

Theo quy định tại Luật Dược số 105/2016/QH13, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền là một loại hình cơ sở kinh doanh dược và phải được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược mới được phép hoạt động. Để tăng 
cường công tác quản lý hoạt động bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 
theo đúng quy định của pháp luật, Sở Y tế chỉ đạo một số nội dung sau: 

1. Cá nhân/tổ chức bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền:
- Có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, nghiên cứu đầy đủ Luật Dược số 

105/2016/QH13, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, các văn bản 
hướng dẫn thi hành luật có liên quan và sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế bằng 
nhiều hình thức, từ nhiều nguồn thông tin, trên các phương tiện thông tin đại 
chúng khác nhau.

- Thiết lập hồ sơ, làm thủ tục theo quy định của Nhà nước để được cấp 
chứng chỉ hành nghề dược và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  
khi cá nhân/tổ chức đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (có hướng dẫn tại phụ 
lục I công văn này).

- Chỉ được tổ chức hoạt động bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền khi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh dược.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dược:
- Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc, dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trực thuộc sự quản lý việc tuân thủ các quy định của 
Nhà nước về hành nghề dược hiện hành.

3. Hội Đông y tỉnh, Hội Dược học tỉnh:
- Thường xuyên tổ chức hội nghị/hội thảo để tuyên truyền rộng rãi và 

hướng dẫn hội viên có nhu cầu kinh doanh dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hành nghề dược;

- Phối hợp với Sở Y tế trong viêc tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn về quy 
chế chuyên môn, nghiệp vụ và trong việc tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề và 



giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh dược cho các cá nhân/tổ chức trong 
hội theo quy định;

- Đề nghị Hội Đông y tỉnh thông báo danh sách các cá nhân/cơ sở là hội 
viên của Hội hiện đang kinh doanh dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền về 
Sở Y tế theo mẫu tại phụ lục II công văn này.

4. Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố:
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn triển khai 

những quy định pháp luật về hành nghề dược nói chung, về kinh doanh dược 
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền nói riêng trên địa bàn quản lý;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hành nghề dược tư nhân trên địa bàn 
quản lý. Kịp thời xử lý các trường hợp hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, 
không có giấy chứng nhận đủ điểu kiện kinh doanh dược và vi phạm quy chế 
chuyên môn hiện hành.

5. Phòng Nghiệp vụ Dược & Quản lý HNYTTN:
- Phối hợp với Hội Đông y tỉnh, Hội Dược học tỉnh và các đơn vị có liên 

quan tổ chức hội nghị/hội thảo để tập huấn, phổ biến, hướng dẫn triển khai 
những quy định pháp luật về hành nghề dược nói chung, về kinh doanh dược 
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền nói riêng;

- Hướng dẫn, tư vấn về tài liệu chuyên môn, điều kiện, thủ tục, hồ sơ cho các tổ 
chức/cá nhân có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ điểu 
kiện kinh doanh dược liên quan đến dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;

- Phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) để thực hiện việc tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (gồm cả Website của Ngành Y tế) các 
quy định về hành nghề dược nói chung, trong đó có các quy định về kinh doanh dược 
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.

6. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Phòng nghiệp vụ Dược & Quản lý 
HNYTTN và các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt 
động kinh doanh dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh. Kịp 
thời xử lý các cá nhân/tổ chức vi phạm các quy định về hành nghề dược.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ sở liên hệ với Sở Y tế 
(phòng Nghiệp vụ Dược & Quản lý HNYTTN), số điện thoại: 02203.852.465./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Thanh tra Sở, NVY;
- Hội Đông Y, Hội Dược học (để phối hợp);
- Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã (để chỉ đạo);
- Trung tâm CDC (khoa truyền thông);
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN(03).
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