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V/v báo cáo người có trình độ chuyên 
môn về dược đang làm việc tại cơ sở

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

Hải Dương, ngày         tháng 3 năm 2021

                   Kính gửi: 
- Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố;

              - Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hành chuyên môn 
và hành nghề của người có trình độ chuyên môn về dược tại các cơ sở kinh doanh dược, 
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Trường hợp người làm việc/học việc tại cơ sở đã có chứng chỉ hành nghề 
dược:

Tiếp tục báo cáo danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược đang hành 
nghề tại cơ sở theo mẫu số 06 Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của 
Bộ Y tế (gửi kèm) trong thời hạn 30 ngày kể từ khi cơ sở bắt đầu hoạt động. Khi có 
thay đổi về người được cấp chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở, 
cơ sở phải gửi thông báo về Sở Y tế theo mẫu 06 Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 
12/4/2018 của Bộ Y tế trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có thay đổi về nhân sự. 
Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, cơ sở 
nào không thông báo, không cập nhật danh sách người có chứng chỉ hành nghề 
dược tại cơ sở về Sở Y tế sẽ phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Ngoài ra, việc báo cáo danh sách người có chứng chỉ hành nghề dược tại cơ 
sở là căn cứ để Sở Y tế xem xét việc đang hành nghề của cá nhân và xem xét hồ sơ 
đề nghị cấp lại, cấp điều chỉnh nội dung trên chứng chỉ hành nghề dược. Theo quy 
định tại Khoản 8 Điều 28 Luật Dược số 105/2016/QH13: Người được cấp chứng 
chỉ hành nghề dược mà không hành nghề trong vòng 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi 
chứng chỉ hành nghề dược.

2. Trường hợp người làm việc/học việc tại cơ sở chưa có chứng chỉ hành 
nghề dược:

Tiếp tục báo cáo danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn (theo mẫu gửi 
kèm) về Sở Y tế trước khi cơ sở tiếp nhận và hướng dẫn thực hành chuyên môn cho 
người đăng ký thực hành chuyên môn về dược tại cơ sở. 

Việc cơ sở báo cáo danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở là 
căn cứ để xác định nơi, nội dung, thời gian thực hành của cá nhân người đề nghị cấp 



Chứng chỉ hành nghề Dược. Nếu các cơ sở không thực hiện việc báo cáo danh sách 
người đăng ký thực hành chuyên môn về Sở Y tế thì việc xác nhận thời gian thực hành 
tại cơ sở cho người thực hành không có giá trị.

3. Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố:
Đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn quản lý nghiêm túc 

thực hiện những nội dung nêu tại công văn này. 
Sau khi hoàn thiện danh sách, các cơ sở kinh doanh dược gửi bản cứng về 

Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý HNYTTN) và gửi bản mềm về địa chỉ 
mail: nghiepvuduocsythd@gmail.com. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 
vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý 
HNYTTN), số điện thoại: 02203.852.465./.

Nơi nhận:                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CDC (để đăng tải lên website);
- Lưu VT, NVD (02).

      Phạm Hữu Thanh
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