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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện đúng các quy định về
hành nghề dược.

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp kinh doanh dược;
- Các cơ sở hành nghề dược.
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; Thông tư số
09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định
về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Công văn số 9145/QLDPCTTr ngày 05/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc triển khai
kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc và các văn bản có liên quan, Sở Y tế yêu
cầu các cơ sở hành nghề dược triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh dược
- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dược chưa tổ chức triển khai kết nối
liên thông: Yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương tổ chức triển khai kết nối liên thông
theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày
10/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TTBYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối
thuốc, nguyên liệu làm thuốc và điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 15 Quyết định số
412/QĐ-BYT.
- Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dược đã tổ chức triển khai kết nối
liên thông: Sở Y tế sẽ thu hồi tài khoản liên thông đã cấp và cấp tài khoản liên
thông mới, doanh nghiệp phối hợp với cơ sở cung cấp phần mềm khẩn trương cập
nhật lại dữ liệu đã liên thông theo tài khoản mới được Sở Y tế cấp.
2. Đối với nhà thuốc, quầy thuốc
- Thường xuyên cập nhật dữ liệu mua, bán thuốc hàng ngày trên phần mềm
kết nối liên thông các cơ sở kinh doanh thuốc theo quy định tại điểm a khoản 1
Điều 15 Quyết định số 412/QĐ-BYT để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô,
hạn dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp
luật.
- Thực hiện nghiêm Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc
kê đơn được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại văn bản số 687/KH-UBND ngày
26/3/2018.
- Bán thuốc theo đúng phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược đã được Sở Y tế cấp.
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- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19:
thực hiện 5K, hướng dẫn người dân khai báo y tế khi có có các triệu chứng như
sốt, ho, đau họng, khó thở …
- Thực hiện nghiêm các quy định khác về hành nghề dược: Niêm yết giá,
niêm yết công khai chứng chỉ hành nghề, cập nhật kiến thức chuyên môn …
Giao Thanh tra Sở phối hợp cùng phòng Nghiệp vụ Dược tăng cường thanh,
kiểm tra việc thực hiện các quy định về hành nghề dược, xử lý nghiêm các cơ sở
không tuân thủ các quy định về hành nghề dược theo quy định tại Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực y tế.
Nhận được văn bản này yêu cầu các cơ sở hành nghề dược tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm túc.Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc,
đề nghị các cơ sở báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược, điện thoại:
0215.3827.287) để phối hợp giải quyết./.
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