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                    Kính gửi: 
- Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã;
- Cơ sở bán buôn thuốc;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc.

Ngày 30/11/2020, Sở Y tế đã có Công văn số 2809/SYT-NVD về việc 
đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP, GDP năm 2021 (văn bản này kèm 
theo danh sách các cơ sở đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y 
tế theo đường link: soyte.haiduong.gov.vn → hệ thống văn bản → nghiệp vụ 
dược → VB chỉ đạo điều hành → Công văn đánh giá định kỳ việc duy trì GPP, 
GDP năm 2021) gửi đến từng cơ sở.  Trong phụ lục của công văn này đã ghi rõ 
thời hạn nộp hồ sơ để đánh giá việc duy trì đáp ứng GPP, GDP của từng cơ sở 
bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trong năm 2021. Tuy nhiên, đến thời điểm 
hiện tại nhiều cơ sở đã đến thời hạn nhưng chưa nộp hồ sơ về Sở Y tế.

 Để triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn về dược theo đúng các 
quy định hiện hành, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện những nội dung sau:

1. Cơ sở bán buôn thuốc, bán lẻ thuốc:
1.1. Đối với cơ sở chưa nộp hồ sơ và quá 45 ngày kể từ ngày đến hạn nộp 

hồ sơ theo quy định:
- Nếu cơ sở không tiếp tục hoạt động kinh doanh dược, đề nghị cơ sở báo 

cáo việc dừng hoạt động về Sở Y tế. 
- Nếu cơ sở đang hoạt động kinh doanh dược, Sở Y tế sẽ tiến hành đánh 

giá, kiểm tra đột xuất việc duy trì đáp ứng GPP, GDP của cơ sở (không thông 
báo lịch trước khi đến cơ sở). Sở Y tế tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của 
pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

1.2. Đối với cơ sở chưa nộp hồ sơ và chưa quá 45 ngày kể từ ngày đến hạn 
nộp hồ sơ theo quy định:

- Nếu cơ sở không tiếp tục hoạt động kinh doanh dược, đề nghị cơ sở báo 
cáo việc dừng hoạt động về Sở Y tế. 

- Nếu cơ sở đang hoạt động kinh doanh dược, đề nghị cơ sở nộp ngay hồ sơ 
đánh giá duy trì đáp ứng GPP, GDP gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công 
tỉnh Hải Dương (địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, số 1 đường Tôn Đức Thắng, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và báo cáo giải trình lý do chưa nộp hồ 



sơ đề nghị đánh giá định kỳ về Sở Y tế. Nếu sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày 
đến hạn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP, GDP, cơ 
sở không nộp hồ sơ thì Sở Y tế sẽ tiến hành đánh giá, kiểm tra đột xuất việc duy 
trì đáp ứng GPP, GDP của cơ sở (không thông báo lịch trước khi đến cơ sở). 
Sở Y tế tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp 
vi phạm.

1.3. Đối với cơ sở có tên trong danh sách phải đánh giá duy trì GPP, GDP 
năm 2021 và chưa đến hạn nộp hồ sơ:  

- Đề nghị cơ sở theo dõi thời hạn nộp hồ sơ và lịch đánh giá thẩm định 
việc duy trì đáp ứng GPP, GDP của từng cơ sở theo Công văn số 2809/SYT-
NVD hoặc phụ lục II gửi kèm công văn này để nộp hồ sơ theo đúng thời hạn 
quy định. Nếu cơ sở không nộp hồ sơ theo đúng thời hạn quy định, cơ sở phải có 
báo cáo giải trình lý do chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ về Sở Y tế.

- Nếu sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá 
định kỳ việc duy trì đáp ứng GPP, GDP, cơ sở không nộp hồ sơ thì Sở Y tế sẽ 
tiến hành đánh giá, kiểm tra đột xuất việc duy trì đáp ứng GPP, GDP của cơ sở 
(không thông báo lịch trước khi đến cơ sở). Nếu phát hiện vi phạm, Sở Y tế sẽ 
tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: 
- Tính đến ngày 06/8/2021:
 + Danh sách các cơ sở đã quá 45 ngày kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ được gửi 

kèm phụ lục I công văn này. Đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện theo hướng 
dẫn tại mục 1.1 nêu trên.

+ Danh sách các cơ sở chưa quá 45 ngày kể từ ngày đến hạn nộp hồ sơ và 
chưa đến hạn nộp hồ sơ được gửi kèm phụ lục II công văn này. Đề nghị các cơ sở 
căn cứ vào thời hạn nộp hồ sơ của từng cơ sở để thực hiện theo hướng dẫn tại mục 
1.1 hoặc 1.2 hoặc 1.3 nêu trên. 

- Công văn này và các phụ lục được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 
Sở Y tế theo đường link: soyte.haiduong.gov.vn → hệ thống văn bản → nghiệp 
vụ dược → VB chỉ đạo điều hành → Công văn về việc đôn đốc nộp hồ sơ đánh 
giá duy trì đáp ứng GPP, GDP năm 2021.

- Báo cáo giải trình lý do chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ về Sở Y 
tế theo đúng thời hạn quy định phải ghi rõ tên cơ sở, địa chỉ cơ sở, gửi về Sở Y tế 
theo địa chỉ: Phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý HNYTTN – Sở Y tế, số 42 
Quang Trung, TP. Hải Dương.

2. Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã
- Thông báo nội dung nêu tại công văn này đến các cơ sở bán buôn thuốc, 

cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý và đôn đốc các cơ sở thực hiện. Nếu phát 
hiện vi phạm, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



3. Các cơ sở bán buôn thuốc có cơ sở bán lẻ thuốc trực thuộc:
Thông báo nội dung nêu tại công văn này đến các cơ sở bán lẻ thuốc trực 

thuộc và đôn đốc các cơ sở thực hiện.
 4. Phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân:
 Phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế và các đơn vị có liên quan 

tiến hành đánh giá, kiểm tra đột xuất việc duy trì đáp ứng GPP của các cơ sở bán 
lẻ thuốc (theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 12/2020/TT-BYT của Bộ 
Y tế) và GDP của các cơ sở bán buôn thuốc (theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 
Thông tư số 09/2020/TT-BYT của Bộ Y tế).

Lưu ý: 
- Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

của Chính phủ, cơ sở không báo cáo Sở Y tế, không thực hiện các nghĩa vụ theo 
quy định của pháp luật trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên 
hoặc chấm dứt hoạt động sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

- Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ, cơ sở không thực hiện báo cáo việc duy trì đáp ứng thực hành tốt 
phân phối thuốc theo quy định của pháp luật, sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng 
đến 30.000.000 đồng (đối với cơ sở bán buôn) và cơ sở không thực hiện báo cáo 
việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp 
luật, sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (đối với cơ sở bán 
lẻ).

  Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở Y tế (số điện thoại: 02203.852.465 hoặc DS. 
Kim Anh: 0986.170.477) để được chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (03).

       Phạm Hữu Thanh
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