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KẾ HOẠCH 

Công tác quản lý Dược và Mỹ phẩm năm 2021 
 

 

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng an ninh năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-SYT ngày 29/12/2020 của Sở Y tế về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp Y tế năm 2021. 

Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ công tác dược, góp phần cùng Ngành Y tế 

hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, Sở Y tế 

xây dựng kế hoạch công tác dược năm 2021, gồm những nội dung sau: 

I. Mục tiêu 

1. Cung ứng đầy đủ và kịp thời thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế cho 

nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp 

lý; phù hợp cơ cấu bệnh tật, đáp ứng kịp thời yêu cầu an ninh, quốc phòng, thiên 

tai, đại dịch Covid-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp và các nhu cầu khẩn thiết 

khác, chú trọng cung ứng thuốc cho đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng 

bào dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng sâu vùng xa. Từ đó góp phần cùng ngành 

y tế Điện Biên thực hiện thành công chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng 

cao sức khỏe nhân dân, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.                        

2. Tiếp tục củng cố, tăng cường hoạt động Hội đồng thuốc và điều trị về công 

tác dược lâm sàng, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả tại các cơ sở y tế 

trong ngành nhằm nâng cao hiệu quả điều trị; quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần và thuốc tiền chất đúng qui định; đảm bảo thuốc đến tay người 

bệnh.  

3. Thực hiện tốt mục tiêu của Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt 

Nam” từ việc xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc đến việc nâng cao nhận thức của 

người dân và cán bộ y tế trong việc sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam qua đó góp 

phần tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam có chất lượng tại các cơ sở y tế và 

trong cộng đồng. 

4. Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê 

đơn giai đoạn 2018 - 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản số 687/KH-UBND 

ngày 26 tháng 3 năm 2018,  Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn 

tỉnh được thực hiện nghiêm túc.  
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5. Quản lý tốt về hành nghề dược, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường 

thuốc - mỹ phẩm, bảo đảm không có thuốc - mỹ phẩm giả, kém chất lượng lưu 

hành trên địa bàn toàn tỉnh; quản lý tốt giá thuốc, không để xẩy ra tình trạng đầu 

cơ, ép giá, tăng giá thuốc bất hợp lý, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên 

giới.   

6. Tăng cường nâng cao năng lực của Trung tâm kiểm nghiệm thuốc - mỹ 

phẩm - thực phẩm về kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc;  

7. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh về đào tạo nhân lực dược; củng cố tổ 

chức, kiện toàn về dược tại các đơn vị trong ngành theo quy định; Tiếp tục triển 

khai thực hiện các tiêu chuẩn về thực hành tốt do Bộ Y tế ban hành về thực hành 

tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); 

8. Phấn đấu trong năm 100% Bệnh viện có kho thuốc công bố đạt tiêu chuẩn 

thực hành tốt bảo quản thuốc, 100% cơ sở bán lẻ thuốc triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh. 

II. Nội dung triển khai  

1. Công tác quản lý nhà nước về dược 

1.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực dược 

- Tiếp tục kiện toàn, bổ sung dược sĩ đại học, sau đại học, dược sĩ lâm sàng 

cho các Bệnh viện tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, từng 

bước bảo đảm có dược sĩ cao đẳng hoặc dược sĩ trung học tại các phòng khám đa 

khoa khu vực và trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố củng cố nhân lực 

dược cho Phòng Y tế nhằm đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm 

trên địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai Đề án 1816: Tăng cường cán bộ dược tại các đơn vị 

tuyến tỉnh, huyện luân phiên hỗ trợ cho các đơn vị có nhu cầu. 

1.2. Đào tạo nhân lực dược  

- Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phổ biến các văn bản quy 

phạm pháp luật mới ban hành, công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc và ADR 

cho các đơn vị sự nghiệp và các đối tượng được quản lý (dự kiến thực hiện quí IV). 

- Trường Cao đẳng y tế thường xuyên cập nhật các văn bản liên quan đến lĩnh 

vực dược để bổ sung vào chương trình giảng dạy, tổ chức thường xuyên các lớp 

cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho các cá nhân có nhu cầu. 

1.3. Thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê 

đơn, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng liên thông các cơ sở bán lẻ 

thuốc   
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- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược duy trì thực hiện Đề án tăng 

cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt tại 

văn bản số 687/KH-UBND ngày 26/3/2018 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hành nghề dược duy trì việc triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin kết nối liên thông các cơ sở cung ứng thuốc theo Chỉ thị số 

23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 02/2018/TT-

BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án tăng cường 

kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối 

mạng liên thông các cơ sở bán lẻ thuốc. 

1.4. Quản lý hành nghề Dược và đảm bảo chất lượng thuốc, mỹ phẩm 

- Phòng Nghiệp vụ Dược chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở và Trung tâm 

Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm thực hiện kiểm tra, giám sát thường 

xuyên về chất lượng thuốc - mỹ phẩm lưu hành, thực hiện các quy định về quản lý 

giá thuốc và quản lý hành nghề dược, quy chế kê đơn và bán thuốc kê đơn, quản lý 

chặt chẽ thuốc phải kiểm soát đặc biệt, thuốc ARV … chỉ đạo Phòng Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai tốt các nội dung này trên địa bàn quản lý (có kế hoạch cụ thể). 

- Thực hiện tốt phối hợp liên ngành trong quản lý hành nghề dược, mỹ phẩm. 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm:  

+ Xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng 

thuốc, hướng dẫn, tập huấn công tác tự kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc cho 

các đơn vị kinh doanh, các đơn vị sử dụng thuốc bảo đảm rõ nguồn gốc và chất 

lượng; 

+ Thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc và mỹ phẩm theo chỉ tiêu kế 

hoạch được Sở Y tế giao, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa và các nhóm 

thuốc có nguy cơ cao không đạt chất lượng;  

 - Chỉ đạo công tác thực hiện lộ trình “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm 

thuốc - GLP ” tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm.  

- Tổ chức quản lý liên ngành trong công tác phòng chống thuốc giả, thuốc 

không đạt chất lượng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng 

từ hợp lệ 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về quản lý thông tin quảng cáo thuốc. 

Phối hợp liên ngành trong công tác quản lý thông tin quảng cáo thuốc và mỹ phẩm. 

- Tổ chức phối hợp liên ngành trong công tác quản lý mỹ phẩm tại địa 

phương. 

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm, hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm, 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

1.5. Thực hiện các tiêu chuẩn, nguyên tắc về thực hành tốt (GPs) 
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- Các đơn vị tiếp tục tổ chức và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc theo qui định của Thông tư 

36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo hướng dẫn cơ sở hành nghề thực hiện lộ trình (GPs) và cam kết thực 

hiện bảo đảm kế hoạch của ngành. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường và duy trì thực hiện nguyên tắc, 

tiêu chuẩn: “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” trên địa bàn toàn tỉnh. 

1.6. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế chuyên môn 

và các văn bản có liên quan về dược 

- Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị triển khai các văn bản 

quản lý về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất; chỉ đạo 

Hội đồng thuốc và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo sử dụng thuốc an 

toàn, hợp lý; chỉ đạo việc cung ứng đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh; 

chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh xây dựng danh mục thuốc phù hợp với phân 

hạng bệnh viện và phân tuyến kỹ thuật; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực 

hiện đúng các quy định về hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện. 

+ Thường xuyên triển khai các văn bản mới về lĩnh vực dược đến các Phòng 

Y tế, các cơ sở y tế, các cơ sở hành nghề dược trong tỉnh để triển khai thực hiện; 

+ Tiếp tục thực hiện Luật Dược ngày 06/4/2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật dược; Tiếp tục thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-

CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt; Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ Y tế ban hành danh 

mục thuốc độc và nguyên liệu độc làm thuốc; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Thông tư số 8/2020/TT-BYT ngày 27/5/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm, Thông tư số 9/2020/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; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 

22/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

+ Thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Thủ tướng 

chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động lâm sàng của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (sau đây gọi là Nghị định 131). 

+ Tiếp tục thực hiện Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế 

quy định về tổ chức hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện; 

Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

+ Tiếp tục thực hiện tốt Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của 

Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động của Khoa Dược Bệnh viện; Thông tư số 

23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các 

cơ sở y tế có giường bệnh; Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ 

Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, 

sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế; Thông tư số 01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y 

tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế 

ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh 

phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia bảo hiểm y tế; Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25/6/2015 của Bộ Y tế 

về quản lý thuốc Methadon; Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của 

Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong 

điều trị ngoại trú; Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/ 2017 quy 

định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, 

chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

+ Tiếp tục thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y 

tế qui định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 58/2016/TT-

BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước 

để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ Y tế 

ban hành danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 

thuốc và khả năng cung cấp; Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020 của Bộ 

Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế 

công lập; Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc 

được áp dụng hình thức đàm phán giá. 

+ Triển khai một số thông tư mới ban hành năm 2021.  

- Các cơ sở y tế trong ngành, các Phòng Y tế, các Doanh nghiệp kinh doanh 

dược: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện và phổ biến, quán triệt 

những văn bản về lĩnh vực dược cho cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị 

mình phụ trách.  

1.7. Quản lý giá thuốc 

- Tổ chức thực hiện các văn bản quản lý về quản lý giá thuốc. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm 

quyền kiểm soát giữ bình ổn giá thuốc trên địa bàn tỉnh; không để xảy ra tình trạng 
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đầu cơ, ép giá, nâng giá thuốc; đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn bất cập 

cho các cơ sở trong việc thực hiện cung ứng thuốc. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các Phòng có 

liên quan triển khai công tác kiểm tra thị trường, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định pháp luật về hành nghề Dược trên địa bàn.  

- Đảm bảo 100% các cơ sở hành nghề dược được phổ biến và kiểm tra việc 

thực hiện các quy định hiện hành về niêm yết giá và bán theo giá đã niêm yết (lồng 

ghép với các cuộc thanh tra, kiểm tra về dược).  

1.8. Công tác thanh tra, kiểm tra về dược 

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra và nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm 

tra 

- Tham gia triển khai thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát thị trường do ban chỉ 

đạo chống luôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thu hồi các thuốc giả, thuốc bị đình chỉ lưu 

hành theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. 

- Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và các Phòng có liên 

quan xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra các nội dung sau: 

+ Kiểm tra công tác cung ứng, quản lý, sử dụng, bảo quản và thanh quyết toán 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế năm 2020: Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tỉnh Điện Biên. 

+ Phối hợp với Thanh tra Sở thanh tra việc thực hiện các quy định về tiêm 

chủng mở rộng lồng ghép kiểm tra công tác dược.  

+ Thanh tra, kiểm tra hành nghề dược: Chú trọng kiểm tra các cơ sở hành nghề 

dược việc cập nhật thường xuyên dữ liệu trên phần mềm dược quốc gia, công tác 

kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt… 

+ Kiểm tra hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị tại một số đơn vị trong 

ngành.  

+ Hướng dẫn, tổ chức kiểm tra công tác dược theo chỉ đạo của Cục Quản lý 

Dược - Bộ Y tế  trong quý IV.    

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kế hoạch công tác dược của 

Sở Y tế tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện: 

+ Trong năm tổ chức kiểm tra ít nhất 01 lượt đối với các cơ sở y tế, các cơ sở 

hành nghề y, dược trên địa bàn. 

+ Hoàn thành kiểm tra đánh giá công tác dược trên địa bàn quản lý theo chức 

năng nhiệm vụ và hướng dẫn của Sở Y tế. 

+ Báo cáo thường xuyên đầy đủ theo quy định. 

- Các đơn vị sự nghiệp y tế, các doanh nghiệp kinh doanh dược: Căn cứ kế 

hoạch công tác dược của Sở Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch công tác dược năm 
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2021, tự kiểm tra đánh giá công tác dược theo chức năng nhiệm vụ, theo nội dung 

hoạt động, theo kế hoạch của đơn vị và theo quy chế chuyên môn quy định, báo 

cáo Sở Y tế định kỳ hàng quý theo quy định. 

2. Công tác cung ứng thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất 

2.1. Công tác đấu thầu 

- Rà soát, điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc, 

sinh phẩm, vật tư y tế, hóa chất năm 2021-2022; 

- Tổ chức đấu thầu bổ sung các thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, hóa chất không 

trúng thầu;  

- Tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu và điều 

chuyển thuốc giữa các cơ sở khám chữa bệnh;   

- Tổ chức xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình cung ứng 

thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời. 

2.2. Củng cố mạng lưới cung ứng  

Tiếp tục củng cố lại mạng lưới cung ứng thuốc tại các địa bàn của tỉnh, tiếp 

tục chuẩn hóa nâng cao chất lượng của các cơ sở bán lẻ thuốc. Chú trọng phát triển 

mạng lưới cung ứng thuốc tại vùng sâu, vùng xa đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh 

cho nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện, tăng cường rà soát, kiểm tra việc kết nối liên thông của các 

cơ sở hành nghề dược và việc thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán 

thuốc kê đơn trên địa bàn. 

Tiếp tục chỉ đạo Công ty cổ phần dược vật tư y tế Điện Biên và các nhà thuốc 

Bệnh viện tổ chức đủ các điểm bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc 

tiền chất tại huyện vùng sâu, vùng xa không để thiếu thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần và thuốc tiền chất. Nơi nào chưa có điểm bán lẻ thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần và thuốc tiền chất thì Khoa dược thuộc Trung tâm Y tế hoặc 

Bệnh viện tại địa bàn đó có trách nhiệm cung cấp cho bệnh nhân theo hình thức 

nhượng lại. 

3. Công tác sử dụng thuốc an toàn, hợp lý 

Chỉ đạo triển khai công tác dược lâm sàng theo đúng quy định tại Nghị định 

131, chỉ đạo các đơn vị theo dõi và báo cáo phản ứng có hại của thuốc ADR, phổ 

biến các thông tin thuốc và ADR của Cục Quản lý Dược gửi các cơ sở khám chữa 

bệnh: 

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn lại Hội đồng thuốc và điều trị của các đơn vị 

trong và ngoài ngành theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 

08/8/2013 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và 

điều trị trong bệnh viện; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng 

thuốc và điều trị về xây dựng danh mục thuốc; cung ứng, quản lý và sử dụng 

thuốc. 



8 
 

 

- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y 

tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hoá dược, sinh phẩm trong điều trị 

ngoại trú và Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 

quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại 

trú. 

- Thường xuyên tổ chức bình đơn thuốc, bình bệnh án; nâng cao chất lượng 

trong việc bình đơn thuốc, bình bệnh án tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra chấn chỉnh việc sử dụng thuốc 

hợp lý, an toàn và hiệu quả tại các khâu như chẩn đoán, kê đơn, ADR, hướng dẫn 

sử dụng thuốc…  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sử dụng thuốc, theo dõi phát 

hiện và kiểm soát tương tác thuốc. 

- Đảm bảo các Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có tổ chức thông tin thuốc, 

hoạt động thường xuyên và có hiệu quả. 

- Thực hiện tốt công tác theo dõi ADR tại các đơn vị trong ngành, báo cáo Sở 

Y tế và trung tâm ADR quốc gia theo quy định. 

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục cộng đồng sử dụng thuốc theo 

nội dung của Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” nhằm mục 

tiêu đảm bảo an toàn, hợp lý, hiệu quả bằng các hình thức: xây dựng chương trình 

phát sóng truyền thanh, truyền hình; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm sử dụng 

thuốc an toàn và hợp lý, phát hành tạp chí, tờ thông tin có nội dung sử dụng thuốc 

an toàn và hợp lý. 

4. Các hoạt động khác 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển ngành 

Dược giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt.  

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong 

công tác quản lý hành nghề dược. 

- Công tác thống kê báo cáo: thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, đúng 

thời gian và theo mẫu biểu qui định. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Căn cứ Kế hoạch công tác dược năm 2021 của Sở Y tế, các đơn vị trực 

thuộc và không trực thuộc Sở Y tế, các doanh nghiệp kinh doanh dược trên địa bàn 

tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dược của đơn vị mình, báo cáo Sở Y tế 

trước ngày 22/01/2021. 

- Căn cứ Kế hoạch công tác dược năm 2021 của Sở Y tế, Phòng Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch công tác dược của địa phương trình 

UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện (gửi kế hoạch 

được duyệt về Sở Y tế trước ngày 22/01/2021). 
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- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác 

tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất tại Việt Nam, 

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Trường Cao đẳng y tế Điện Biên xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình 

giảng dạy chú trọng đến cập nhật các văn bản mới liên quan đến công tác dược đưa 

vào chương trình giảng dạy của nhà trường. Tiếp tục tổ chức các lớp cập nhật kiến 

thức chuyên môn về dược cho các cá nhân có nhu cầu. 

- Sở Y tế giao Phòng Nghiệp vụ Dược chủ trì triển khai Kế hoạch công tác 

dược năm 2021 đến các đơn vị trong ngành và doanh nghiệp trên địa bàn, đôn đốc 

triển khai thực hiện kế hoạch tại các đơn vị, tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động 

công tác dược của ngành hàng quý theo quy định, đồng thời phối hợp với các Phòng 

chức năng của Sở Y tế và đơn vị liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở củng cố tổ 

chức bộ máy và nhân lực dược, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực dược; hướng 

dẫn Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

kế hoạch công tác dược của địa phương. 

Nhận được kế hoạch này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong và ngoài ngành, 

các doanh nghiệp kinh doanh dược, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc báo cáo Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Dược) để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục QLD - BYT (báo cáo); 

- UBND các huyện, TX, TP (phối hợp); 

- L/đ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- PYT các huyện, TX, TP; 

- Bệnh viện 7/5 - CAT; 

- PKĐK: Thanh Hải, Bình An; 

- Các DN kinh doanh dược; 

- Lưu VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

    Phạm Giang Nam 
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