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Số:        /SYT-NVD

V/v đôn đốc thực hiện hoạt động dược 
lâm sàng

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

     Hải Dương, ngày       tháng 11 năm 2022

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

Thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính 
phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh và triển khai Kế hoạch số 1140/KH-SYT ngày 14/4/2021 của Sở Y tế về 
việc triển khai thi hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP, Sở Y tế yêu cầu thủ 
trưởng các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Thành lập bộ phận dược lâm sàng và thực hiện các hoạt động dược lâm 
sàng tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 131/2020/NĐ-CP, đảm bảo đúng 
lộ trình:

- Đối với bệnh viện hạng I: Kể từ ngày 01/01/2021;
- Đối với bệnh viện hạng II: Chậm nhất đến ngày 01/01/2024;
- Đối với bệnh viện hạng III, IV: Chậm nhất đến ngày 01/01/2027;
- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có hoạt động sử dụng 

thuốc theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh: Chậm nhất đến ngày 
01/01/2030.

2. Chủ động, bảo đảm, tạo điều kiện cho người phụ trách công tác dược 
lâm sàng, người làm công tác dược lâm sàng tham gia đào tạo liên tục, cập nhật 
kiến thức chuyên ngành dược lâm sàng theo quy định tại Thông tư số 
22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về việc đào tạo liên 
tục cho cán bộ y tế và Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 của Bộ Y 
tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 
09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

3. Phân công 01 người phụ trách công tác dược lâm sàng tại đơn vị. 
Người phụ trách công tác dược lâm sàng phải được cấp chứng chỉ hành nghề 
dược (trong đó có phạm vi hoạt động chuyên môn về dược lâm sàng) theo quy 
định tại Khoản 3 Điều 11 Luật Dược số 105/2016/QH13. Các đơn vị chủ động 
liên hệ với Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược và QLHNYTTN) để được hướng 
dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người phụ trách công tác dược lâm sàng 
đảm bảo theo đúng lộ trình tại mục 1 Công văn này.



Lưu ý: Việc vi phạm quy định về hoạt động dược lâm sàng là một trong 
những nội dung xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 
Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:                                                                      KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật (khoa truyền thông);
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN (02).

                                                                                              Phạm Hữu Thanh
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