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Số:             /2021/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 

THÔNG TƯ 

Ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược  

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế,  

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Nguyên tắc đạo đức hành 

nghề dược.  

Điều 1. Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược 

Ban hành kèm theo Thông tư này bản "Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược".  

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2021.  

2. Quyết định số 2397/QĐ-BYT ngày 10/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành quy định “Đạo đức hành nghề dược” hết hiệu lực kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng 

Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế; Thủ trưởng các đơn vị trực 

thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; người 

đứng đầu các cơ sở hành nghề dược và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT CP); 

- Bộ trưởng (để báo cáo);                                           

- Các Thứ trưởng BYT;                

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL); 

- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;                                    

- Các Vụ, Cục, TTra Bộ Y tế;  

- Các Sở Y tế;            

- Tổng công ty Dược Việt Nam;   

- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;                                                            

- Hội Dược học Việt Nam; 

- Hội dược liệu Việt Nam; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Trang TTĐTTH Cục QLD;   

- Lưu: VP, PC, QLD (05).   

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

[daky] 

 

 

 

Trương Quốc Cường 

 

 

 



BỘ Y TẾ 
_______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________ 

 

NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC 

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2021 /TT-BYT ngày      tháng    năm 2021  
của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

Người hành nghề dược phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sau: 

Điều 1. Tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược 

1. Ngoài việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật thì phải tuân thủ Luật Dược, các 

văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Dược và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Phải tuân thủ các quy định của nguyên tắc đạo đức hành nghề dược và 

Điều lệ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp hành nghề dược mà người hành nghề 

dược là thành viên.  

Điều 2. Rèn luyện, tu dưỡng bản thân 

1. Phải luôn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao phẩm chất đạo 

đức của người thầy thuốc, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm với nghề, với 

người sử dụng thuốc.   

2. Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích 

cực tham gia các lớp đào tào, bồi dưỡng kiến thức; tích cực nghiên cứu và ứng 

dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến, đáp ứng tốt các 

yêu cầu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong mọi tình huống. 

3. Phải sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và 

bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

4. Phải tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và các 

tệ nạn xã hội.  

Điều 3. Trách nhiệm nghề nghiệp 

1.  Có trách nhiệm coi trọng, giữ gìn uy tín nghề nghiệp, không được có hành 

vi làm tổn hại đến uy tín, danh dự của người hành nghề dược và hình ảnh người 

cán bộ, công chức, nhân viên y tế. 

2. Phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định chuyên môn về dược. 

Không lợi dụng hoặc tạo điều kiện cho người khác lợi dụng nghề nghiệp để mưu 

cầu lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật. 

3. Có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết 

kiệm cho người bệnh và nhân dân; đẩy mạnh hoạt động dược lâm sàng và cảnh 

giác dược; tích cực, chủ động tuyên truyền kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức 

khoẻ nhân dân, phòng chống dịch bệnh.  



4. Phải tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, người 

sử dụng thuốc, quan tâm đến những người bệnh được hưởng chính sách xã hội. 

Bình đẳng, công bằng và không kỳ thị phân biệt đối xử người bệnh, không được 

có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải 

trung thực khi thanh toán các chi phí cho người bệnh. Không vì lợi ích cá nhân 

mà giao cho người bệnh thuốc kém chất lượng, thuốc không đúng với yêu cầu và 

mức độ bệnh. 

5. Khi bản thân có lỗi trong quá trình hành nghề dược, phải tự giác nhận trách 

nhiệm về mình và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

6. Phải ứng xử văn minh, luôn có thái độ niềm nở, tận tình, trang phục lịch 

sự trong hoạt động hành nghề dược. 

Điều 4. Bảo mật thông tin người bệnh 

1. Phải tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh, bí mật liên quan đến 

bệnh tật người bệnh. 

2. Thông tin về sức khỏe và đời tư của người bệnh chỉ được phép công bố 

trong trường hợp được người bệnh đồng ý hoặc các trường hợp khác được pháp 

luật cho phép.  

Điều 5. Quan hệ với đồng nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người 

hành nghề dược 

1. Phải trung thực, đoàn kết, kính trọng các bậc thầy, hợp tác, tôn trọng đồng 

nghiệp và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp; bảo vệ danh dự, uy tín của đồng 

nghiệp. 

2. Không được có hành vi trái đạo đức, không gây áp lực, đe dọa hoặc thực 

hiện các hành vi vi phạm pháp luật với đồng nghiệp để giành lợi thế cho mình 

trong hành nghề, không được thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác. 

3. Có trách nhiệm giám sát và giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động hành 

nghề, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những hành vi sai trái trong hoạt động kinh 

doanh dược trên cơ sở tôn trọng đồng nghiệp. 

4. Có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với 

đồng nghiệp mới vào nghề. 

5. Phải tự nguyện tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động xã 

hội khác do Nhà nước, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của người hành nghề dược 

tổ chức hoặc phát động nhằm góp phần vào sự phát triển chung của ngành dược. 

Điều 6. Quan hệ với người thực hành chuyên môn về dược 

1. Có trách nhiệm tham gia vào công tác hướng dẫn người thực hành chuyên 

môn về dược, nêu cao trách nhiệm, tận tâm truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm 

nghề nghiệp đối với người thực hành chuyên môn về dược. 



2. Không được thực hiện những việc sau: 

a) Phân biệt, đối xử mang tính cá nhân đối với những người thực hành chuyên 

môn về dược; 

b) Đòi hỏi lợi ích vật chất, tinh thần từ người thực hành chuyên môn về dược; 

c) Lợi dụng tư cách là người hướng dẫn để buộc người thực hành chuyên 

môn về dược phải làm những việc không thuộc phạm vi tập sự hoặc những hành 

vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội nhằm đạt được những lợi ích cho mình. 

Điều 7. Quan hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

1. Phải chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hợp 

tác chặt chẽ với các cán bộ, công chức, nhân viên y tế và cán bộ, công chức, nhân 

viên của cơ quan ban ngành khác bảo đảm cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc 

an toàn, hiệu quả trong trường hợp có dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa. 

2. Phải tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, kiên quyết đấu 

tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp./. 

 

                                                              KT. BỘ TRƯỞNG 

                                                            THỨ TRƯỞNG 
 

[ 

 

 

 

                                                           Trương Quốc Cường 

 

. 
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