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Số:             /SYT-NVD
V/v triển khai Quyết định số 

3547/QĐ-BYT ngày 22/7/2021

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

Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2021

         Kính gửi:  Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/7/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3547/QĐ-
BYT về việc ban hành mẫu Phiếu phân tích sử dụng thuốc. Sở Y tế yêu cầu các 
đơn vị thực hiện những nội dung sau:

- Triển khai hoạt động dược lâm sàng tại đơn vị theo đúng quy định của 
Chính phủ, Bộ Y tế và chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Tổ chức phổ biến nội dung tại Quyết định số 3547/QĐ-BYT tới tất cả 
các khoa/phòng, cán bộ, nhân viên có liên quan tại đơn vị và căn cứ vào điều 
kiện cụ thể của từng đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện. Quyết định số 
3547/QĐ-BYT đã được Sở Y tế đăng tải trên cổng thông tin điện tử (đường link: 
soyte.haiduong.gov.vn → Hệ thống văn bản → Nghiệp vụ Dược → văn bản chỉ 
đạo điều hành).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 
nghị liên hệ với Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư 
nhân, số điện thoại: 02203.852.465) để được chỉ đạo, hướng dẫn và xem xét giải 
quyết./.
Nơi nhận:       KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;       PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng chức năng Sở Y tế;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (03b).

                  Phạm Hữu Thanh
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