
     UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SYT-NVD Điện Biên, ngày       tháng 10 năm 2020 

V/v: Chấn chỉnh việc nộp báo cáo 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, dược chất hướng 

thần, tiền chất. 

 

                             

                       Kính gửi:  

                                      - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, 

                                      - Các cơ sở Hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. 

. 

Căn cứ Điều 47 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, Thông tư 

20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về 

thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc theo dõi, tổng hợp và nộp các báo cáo 

đúng qui định, thời hạn, biểu mẫu đã được hướng dẫn tại Điều 47 (Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP) và Điều 8 (Thông tư 20) nêu trên. 

2. Đơn vị nào không thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo quy định thì lãnh 

đạo đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Sở Y tế về việc không chấp hành chế độ 

báo cáo theo qui định và là cơ sở đánh giá công tác thi đua hàng năm của đơn vị đó, 

riêng đối với cơ sở hành nghề dược tư nhân nếu không báo cáo theo quy định thì sẽ bị 

trừ điểm trong tiêu chí đánh giá duy trì đáp ứng “Thực hành tốt phân phối thuốc” 

(GDP) và “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP).  

Nhận được công văn này Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các cơ sở hành 

nghề dược nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:                                                
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

     Phạm Giang Nam 
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