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V/v tăng cường hiệu quả, chất lượng hoạt 
động của cơ sở bán lẻ thuốc 

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

             Hải Dương, ngày     tháng 11 năm 2022

Kính gửi: 
- Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã;
- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc;
- Cơ sở bán lẻ thuốc.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13, các văn bản hướng dẫn thi hành 
luật; nhằm tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ 
sở bán lẻ thuốc, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, cơ sở thực hiện những nội dung sau:

1. Cơ sở bán lẻ thuốc:
1.1. Chỉ được phép hoạt động khi đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực, hoạt động phải đúng tại địa điểm 
được cấp phép, kinh doanh theo đúng phạm vi trên giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dược (đặc biệt là thuốc phải kiểm soát đặc biệt). 

Phải niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dược tại cơ sở.

1.2. Về hoạt động duy trì Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc:
- Thường xuyên rà soát hoạt động chuyên môn đảm bảo tuân thủ, áp 

dụng đầy đủ quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) theo Thông tư 
số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018, Thông tư số 12/2020/TT-BYT của Bộ Y 
tế và Quyết định số 696/QĐ-QLD ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế ban hành Sổ tay 
thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc (gửi kèm các tài liệu liên quan).

- Thường xuyên theo dõi kế hoạch đánh giá định kỳ duy trì GPP được Sở 
Y tế đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế (đường link: 
soyte.haiduong.gov.vn → Hệ thống văn bản → Nghiệp vụ Dược → Văn bản chỉ 
đạo, điều hành) vào tháng 11 hàng năm để nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định.

1.3. Về hoạt động mua thuốc:
Chỉ được mua thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đảm bảo chất 

lượng từ các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp theo đúng phạm vi kinh doanh 
trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Thuốc kinh doanh tại cơ sở 
phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ 
của thuốc mua về.

1.4. Việc niêm yết giá và quản lý giá bán thuốc:
Thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Điều 135 và Điều 136 thuộc 

Mục 2 Chương VIII Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và Khoản 76 
Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ.



1.5. Việc triển khai liên thông kết nối:
- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ dữ liệu vào phần mềm liên thông kết 

nối cơ sở bán lẻ thuốc ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc... và 
thường xuyên theo dõi hạn dùng của thuốc, tránh để thuốc hết hạn dùng.

- Có cơ chế chuyển thông tin về việc mua bán thuốc, chất lượng thuốc 
giữa nhà cung cấp với khách hàng cũng như việc chuyển giao thông tin cho cơ 
quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

- Liên hệ với đơn vị cung cấp phần mềm liên thông kết nối cho cơ sở để 
chỉnh sửa, update phần mềm đang sử dụng theo Quyết định số 808/QĐ-BYT 
ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế ban hành tài liệu hướng dẫn kết nối với hệ thống 
thông tin quốc gia về quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn (gửi kèm) để 
thực hiện bán thuốc bằng  mã đơn thuốc điện tử, gửi báo cáo đơn thuốc đã bán về 
hệ thống www.donthuocquocgia.vn theo quy định của Bộ Y tế.

1.6. Việc thực hiện quy định về bán thuốc theo đơn:
Nghiêm túc thực hiện các quy định về bán thuốc theo đơn tại Thông tư 

số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 
22/8/2018, Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018, Thông tư số 
27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 và Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 
12/7/2022 của Bộ Y tế ; trong đó lưu ý phải đối chiếu, kiểm tra tính hợp lệ của 
đơn thuốc trước khi bán và thực hiện hoạt động bán thuốc bằng mã đơn thuốc 
điện tử. Nghiêm cấm việc bán thuốc kê đơn mà không có đơn của bác sĩ.

1.7. Việc quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt:
Phải tuân thủ nghiêm theo quy định tại Điều 42 đến Điều 52 Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ, Thông tư số 20/2017/TT-
BYT ngày 10/5/2017, Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y 
tế và Công văn số 909/SYT-NVD ngày 25/5/2020 của Sở Y tế về việc tuân thủ 
quy định của pháp luật liên quan đến thuốc phải kiểm soát đặc biệt (gửi kèm). 
Tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lạm dụng, kê đơn, bán và sử dụng 
thuốc sai mục đích. Đặc biệt lưu ý đến chế độ báo cáo và hồ sơ, sổ sách liên 
quan đến thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

1.8. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược:
- Phải có mặt trong toàn bộ thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ 

trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-
BYT. 

- Định kỳ hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên 
môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề 
dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập 
nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

1.9. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

http://www.donthuocquocgia.vn/


số 115/2018/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, trong đó có nhiều điểm 
quy định cụ thể về xử lý vi phạm đối với cơ sở bán lẻ thuốc. Sở Y tế yêu cầu các 
cơ sở nghiên cứu kỹ và rà soát hoạt động, thực hiện nghiêm các quy định hiện 
hành có liên quan, tránh để xảy ra vi phạm phải xử lý.

1.10. Báo cáo người có trình độ chuyên môn về dược đang làm việc tại cơ 
sở về Sở Y tế theo chỉ đạo tại Công văn số 656/SYT-NVD ngày 09/3/2021 (gửi 
kèm). Đây sẽ là căn cứ để Sở Y tế xác định việc hành nghề liên tục của người 
hành nghề và xác định việc thực hành về dược của đối tượng khi có nhu cầu cấp, 
cấp lại, điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề dược.

2. Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã:
- Tham mưu cho UBND huyện/thị xã/thành phố các biện pháp tăng cường 

công tác QLNN về hành nghề y, dược trên địa bàn quản lý; thường xuyên tổ 
chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc trong việc thực hiện các quy chế 
chuyên môn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

- Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý 
nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại mục 1 công văn này. Thường xuyên 
rà soát danh sách các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ 
hoạt động và xử lý nghiêm các cơ sở hoạt động không có giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh dược còn hiệu lực.

3. Doanh nghiệp kinh doanh thuốc:
Chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trực thuộc sự quản lý thực hiện nghiêm túc 

các nội dung đã nêu tại mục 1 Công văn này.
 4. Thanh tra Sở:

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở 
bán lẻ thuốc trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn; xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). 

5. Phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý HNYTTN:
 Phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã và các đơn 

vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra và đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện 
quy chế chuyên môn về dược cho các cơ sở cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị, cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                      KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN (02);                                                           
        
                                                                                                               Phạm Hữu Thanh
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