
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 7 năm 2021 
V/v: Thực hiện các Văn bản quy phạm 

pháp luật mới ban hành 
 

 

Kính gửi:  

                 - Các đơn vị trong ngành y tế; 

                 - Các doanh nghiêp, cơ sở kinh doanh Dược. 
  

Thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc 

cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Thông tư số 

08/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành nguyên tắc đạo 

đức hành nghề dược, Sở Y tế triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Chi tiết 03 Thông tư trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y 

tế tại địa chỉ: http://soytedienbien.gov.vn, đề nghị các cơ sở tải các Thông tư trên để 

triển khai, tổ chức thực hiện. 

2. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh; Giám đốc các doanh 

nghiệp kinh doanh Dược, Người phụ trách chuyên môn tại các cơ sở kinh doanh 

Dược tổ chức học tập quán triệt 03 Thông tư trên của Bộ Y tế, thường xuyên kiểm tra 

đôn đốc việc thực hiện 03 Thông tư tại cơ sở mình phụ trách. 

Sở Y tế Thông báo để các cơ sở biết và triển khai, thực hiên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- PYT các huyện, TX, TP; 
- Thanh tra Sở, Nghiệp vụ Y; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVD. 
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     Phạm Giang Nam 
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