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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:         /KH-SYT

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

                     
                 Hải Dương, ngày         tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra, đánh giá và báo cáo hoạt động 

công tác Dược – Mỹ phẩm năm 2022

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016 và vác văn bản 
hướng dẫn thi hành luật;

Thực hiện Công văn số 9408/QLD-VP ngày 26/9/2022 của Cục Quản lý 
Dược- Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định 
quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2022;

Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 
của Bộ Y tế và hướng dẫn tại Công văn số 16568/QLD-VP ngày 26/9/2019 của 
Cục Quản lý Dược;

Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và báo cáo hoạt động công 
tác dược, mỹ phẩm năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1- Mục đích
- Đánh giá hiệu quả công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm của 

Sở Y tế và Phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy chế, quy định về dược và 

mỹ phẩm của các đơn vị y tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm trên 
địa bàn tỉnh.

- Thông qua kiểm tra để đánh giá, xếp loại thi đua về hoạt động công tác dược 
(CTD) của các đơn vị. 

2. Yêu cầu: Tránh chồng chéo; đảm bảo tính khách quan, chính xác, hiệu 
quả, tiết kiệm.

II. ĐỐI TƯỢNG:
1- Phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã.
2- Các đơn vị y tế bao gồm: Các bệnh viện công lập (bao gồm cả Bệnh 

viện trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương, Bệnh viện 7 quân khu 3) và bệnh 
viện tư nhân (Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt 
quốc tế DND - Hải Dương); Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm y tế 
tuyến huyện; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tỉnh; Các 
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phòng khám đa khoa có hoạt động cấp phát thuốc BHYT; các cơ sở tư nhân có 
hoạt động tiêm chủng dịch vụ.

3- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh về dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 
III. NỘI DUNG TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO
1. Tại Sở Y tế: Thực hiện theo Bảng điểm kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2022 ban hành 
kèm theo Công văn số 9408/QLD-VP ngày 26/9/2022 của Cục Quản lý Dược – 
Bộ Y tế.

2. Phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã:
- Tự kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm trên địa 

bàn theo Mục 2 phần II của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế;

- Tổng hợp và lập báo cáo theo: Mẫu số 01/PYT- Tự kiểm tra công tác 
QLNN về Dược - Mỹ phẩm của Phòng Y tế năm 2022.

3. Các bệnh viện và TTYT tuyến huyện:
- Tự kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng, tuân thủ các nội dung, quy định 

hiện hành về hoạt động công tác dược như:
+ Theo tiêu chí về “Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc” trong Bộ tiêu 

chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành hàng năm và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

+ Theo “Mục 10, phần II. Công tác dược tại các cơ sở khám, chữa 
bệnh” của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 
23/9/2019 của Bộ Y tế. 

+ Các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế liên quan đến cung ứng, quản 
lý, sử dụng vắc xin- sinh phẩm: Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 và các văn bản 
liên quan hiện hành khác.

- Tổng hợp và lập báo công tác dược theo: Mẫu số 02/BV&TTYT- Báo 
cáo CTD của bệnh viện, TTYT năm 2022.

4- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá theo các quy định của Chính phủ, Bộ 

Y tế liên quan đến cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm: 
Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP 
ngày 8/5/2017 của Chính phủ, Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; 
Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2016, Thông tư số 36/2018/TT-
BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế và các văn bản liên quan hiện hành khác;
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- Tổng hợp và lập báo cáo công tác dược theo: Mẫu số 03/CDC- Tự 
kiểm tra và báo cáo công tác Dược tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 
năm 2022.

5- Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm: 
- Tự kiểm tra, đánh giá theo “Mục 3, phần II. CTD tại Trung tâm kiểm 

nghiệm” của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 4369/QĐ-BYT 
ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế và những quy định hiện hành khác;

- Tổng hợp và lập báo cáo theo: Mẫu số 04/TTKN- Tự kiểm tra và báo 
cáo công tác Dược, Mỹ phẩm tại Trung tâm kiểm nghiểm năm 2022. 

6- Các cơ sở kinh doanh dược:
6.1. Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: 
Tất cả các cơ sở bán lẻ phải tự kiểm tra, đánh giá hoạt động của cơ sở 

theo các nội dung sau:
-  Về hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy 

chứng nhận GPP: thời hạn cấp, phạm vi kinh doanh...
-  Về việc thực hiện nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ (GPP):

+ Đối với nhà thuốc: theo phụ lục II- 2a ban hành kèm theo Thông tư số 
02/2018/TT-BYT và một số nội dung được sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 
12/2020/TT-BYT.

+ Đối với quầy thuốc: theo phụ lục II- 2b ban hành kèm theo Thông tư số 
02/2018/TT-BYT và một số nội dung được sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 
12/2020/TT-BYT.

-  Về việc thực hiện quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc trong điều trị 
ngoại trú theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT, Thông tư số 
18/2018/TT-BYT, Thông tư số 44/2018/TT-BYT, Thông tư số 04/2022/TT-
BYT ngày 12/7/2022, Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021.

-  Về việc thực hiện quy định về quản lý giá thuốc tại Điều 133, Điều 135, 
Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Khoản 76 Điều 5 Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP.

-  Về việc thực hiện quy định của pháp luật trong việc kinh doanh thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt theo các quy định từ Điều 42 đến Điều 48 Nghị định 
54/2017/NĐ-CP; từ Khoản 17 đến khoản 34 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-
CP; Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 18 Thông tư số 20/2017/TT-BYT.

-  Về kiểm soát chất lượng thuốc theo quy định tại Thông tư số 
11/2018/TT-BYT, Thông tư số 03/2020/TT-BYT, Thông tư số 38/2021/TT-
BYT và một số tiêu chí về kiểm soát chất lượng thuốc tại Thông tư số 
02/2018/TT-BYT.
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- Việc cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế.
- Về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc theo 

quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT.
6.2. Đối với cơ sở sản xuất, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc: 
6.2.1. Công tác tự kiểm tra, đánh giá về các nội dung sau:
* Các cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc:

- Về hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy 
chứng nhận GPs: thời hạn cấp, phạm vi kinh doanh...

-  Về việc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn về GDP, GLP, GMP, GSP theo 
các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế.

-  Về việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc theo quy định tại 
Điều 130, Điều 131, Điều 133, Điều 134, Điều 135 Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP; Khoản 67, 68, 69, 70, 73, 74 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

-  Về công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng thuốc 
theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT, Thông tư 03/2020/TT-BYT, 
Thông tư số 38/2021/TT-BYT và các Thông tư về GPs nêu trên.

-  Về công tác đăng ký thuốc theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-
BYT, Thông tư số 32/2018/TT-BYT, Thông tư số 39/2021/TT-BYT, Thông tư 
số 08/2022/TT-BYT và các văn bản khác có liên quan.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc theo quy 
định của Bộ Y tế.

- Việc cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế.
- Về việc thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại Điều 42 đến Điều 48 Nghị định 
54/2017/NĐ-CP; từ Khoản 26 đến Khoản 33 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; 
Điều 7, Điều 8, Điều 12, Điều 18 Thông tư số 20/2017/TT-BYT. 

* Các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
- Về hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy 

chứng nhận GDP: thời hạn cấp, phạm vi kinh doanh...
- Về việc đáp ứng nguyên tắc GDP:
+ Đối với cơ sở bán buôn thuốc: Theo phụ lục I của Thông tư số 

03/2018/TT-BYT và Thông tư số 09/2020/TT-BYT;
+  Đối với cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc: Theo phụ lục II của 

Thông tư số 03/2018/TT-BYT và Thông tư số 09/2020/TT-BYT;
- Về việc thực hiện quy định liên quan đến bảo quản thuốc theo Thông tư 

số 36/2018/TT-BYT.
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- Về việc thực hiện quy định về quản lý giá thuốc theo quy định tại Điều 
133, Điều 135 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, Khoản 73 Điều 5 Nghị định số 
155/2018/NĐ-CP.

-  Về việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 
theo các quy định từ Điều 42 đến Điều 48 Nghị định 54/2017/NĐ-CP; từ Khoản 
17 đến Khoản 34 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; Điều 7, Điều 8, Điều 
14, Điều 18 Thông tư số 20/2017/TT-BYT.

-  Về hoạt động kiểm soát chất lượng thuốc theo quy định Thông tư số 
11/2018/TT-BYT, Thông tư số 03/2020/TT-BYT, Thông tư số 38/2021/TT-
BYT và một số tiêu chí liên quan đế kiểm soát chất lượng thuốc tại Thông tư số 
03/2018/TT-BYT.

- Việc cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của Bộ Y tế, Sở Y tế.
- Về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc theo 

quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BYT, Thông tư số 09/2020/TT-BYT.
6.2.2. Công tác thống kê, báo cáo:
Tất cả các cơ sở sản xuất, bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải 

tổng hợp số liệu báo cáo theo: Mẫu số 05/KDD – Báo cáo hoạt động kinh doanh 
dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng tại các doanh nghiệp kinh doanh dược 
năm 2022.

* Ghi chú: 
Công ty Cổ phần Dược - VTYT Hải Dương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở 

trực thuộc (Chi nhánh, Nhà thuốc, Quầy thuốc) tiến hành tự kiểm tra và báo cáo 
theo các nội dung nêu trên.

7- Các cơ sở sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm:
- Tự rà soát, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm tại đơn vị theo 

quy định tại Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, 
Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011, Thông tư 09/2015/TT-BYT 
ngày 25/05/2015, Thông tư số 29/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, Hướng dẫn thực 
hành tốt sản xuất mỹ phẩm (cGMP-Asean).

- Các đơn vị tự rà soát, kiểm tra đánh giá và báo cáo theo Mẫu số 
06/MP- Bảng kiểm tra trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm năm 
2022.

8- Các phòng khám đa khoa có đăng ký KCB BHYT:
* Hoạt động tự kiểm tra, đánh giá:

Tự kiểm tra, đánh giá hoạt động liên quan đến lĩnh vực dược tại đơn vị 
về các nội dung sau:
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- Công tác tiếp nhận, phổ biến và thực hiện các văn bản quản lý nhà 
nước về dược, các quy định chuyên môn về dược tại cơ sở.

- Công tác quản lý, sử dụng thuốc tại cơ sở.
- Thực hiện quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú theo quy 

định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT, Thông tư số 18/2018/TT-BYT, Thông 
tư số 44/2018/TT-BYT, Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12/7/2022, Thông 
tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021.

- Việc thực hiện nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) theo 
quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT. Việc đáp ứng theo quy định, tiêu 
chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”- GPP theo quy định tại Thông tư 
số 02/2018/TT-BYT, Thông tư số 12/2020/TT-BYT của các cơ sở bán lẻ 
thuốc trong khuôn viên cơ sở khám, chữa bệnh (nếu có);

- Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc theo quy định tại 
Thông tư số 11/2018/TT-BYT, Thông tư 03/2020/TT-BYT, Thông tư số 
38/2021/TT-BYT.

* Công tác thống kê, báo cáo: Tổng hợp số liệu báo cáo theo: Mẫu số 
07/PKĐK – Báo cáo hoạt động công tác dược tại các phòng khám đa khoa năm 
2022.

9- Các cơ sở tư nhân có hoạt động tiêm chủng dịch vụ:
* Hoạt động tự kiểm tra, đánh giá:

- Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá theo các quy định của Chính phủ, Bộ 
Y tế liên quan đến cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm: 
Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016, Nghị định 54/2017/NĐ-CP 
ngày 8/5/2017 của Chính phủ, Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; 
Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2016, Thông tư số 36/2018/TT-
BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế và các văn bản liên quan hiện hành khác;

- Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc, vắc xin, sinh phẩm 
theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT, Thông tư 03/2020/TT-BYT.

* Công tác thống kê, báo cáo: Tổng hợp số liệu báo cáo theo: Mẫu số 
08/CSTCDV – Báo cáo hoạt động công tác dược tại cơ sở tiêm chủng dịch vụ 
năm 2022.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến hành tự kiểm tra, đánh giá, báo cáo:
- Thủ trưởng/Người đại diện về mặt pháp luật của các đơn vị căn cứ vào 

những quy định hiện hành tổ chức tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo hoạt động 
công tác dược năm 2022 tại đơn vị theo nội dung quy định tại mục III bản kế 
hoạch này. 
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- Các đơn vị tổng hợp và lập báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược 
và Quản lý hành nghề y tế tư nhân) bằng văn bản và hòm thư điện tử 
(nghiepvuduocsythd@gmail.com) theo nội dung quy định tại mục III bản kế 
hoạch này định trước ngày 05/12/2022. 

Số liệu thống kê, báo cáo: Tính từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022.
2. Công tác kiểm tra, đánh giá, phúc tra:
Sở Y tế thành lập đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, đánh giá và phúc 

tra hoạt động công tác dược cụ thể như sau:
2.1. Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà 

nước về dược và mỹ phẩm của Sở Y tế theo “Bảng điểm kiểm tra, đánh giá công 
tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm” kèm theo 9408/QLD-VP ngày 
26/9/2022 của Cục Quản lý dược.

2.2. Tiến hành kiểm tra, phúc tra một số đơn vị trên địa bàn tỉnh:
- Phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý HNYTTN có trách nhiệm xây dựng 

kế hoạch cụ thể về thời gian, đơn vị được kiểm tra, phúc tra, chuẩn bị đầy đủ tài 
liệu phục vụ việc kiểm tra, phúc tra và phối hợp với các đơn vị có liên quan, báo 
cáo Lãnh đạo Sở để tổ chức kiểm tra, phúc tra theo kế hoạch (đơn vị được kiểm 
tra, phúc tra và lịch cụ thể sẽ gửi các đơn vị sau). 

- Phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Y tế căn cứ vào lịch kiểm tra, bố trí 
phương tiện đi lại cho đoàn kiểm tra theo kế hoạch. 

V. CÔNG TÁC TỔNG HỢP BÁO CÁO
Phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân có trách nhiệm 

hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tự kiểm tra, báo cáo theo quy định và phối hợp 
với các phòng chức năng Sở, các đơn vị có liên quan để tổ chức kiểm tra, phúc 
tra theo kế hoạch. Tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá báo cáo Bộ Y tế và Lãnh 
đạo Sở theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với 
phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân - Sở Y tế.

Ghi chú: Kế hoạch và biểu mẫu kèm theo kế hoạch này 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 → Văn bản chỉ đạo, điều hành → Kế hoạch 
kiểm tra, đánh giá và báo cáo hoạt động công tác dược, mỹ phẩm năm 2022./.
Nơi nhận:                                                                  
- Bộ Y tế (để bc);                                                              
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Các phòng chức năng Sở Y tế;                            
- Như mục II- Đối tượng tự kiểm tra;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN (03);

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
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