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Lạng Sơn, ngày  08 tháng  8  năm 2018 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược về quản lý các thuốc phải 
kiểm soát đặc biệt theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 và các văn bản hướng dẫn 
của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Sở Y tế thông báo: 

 1. Các cơ sở đã được cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược” 
đang kinh doanh thuốc thuộc danh mục phải kiểm soát đặc biệt theo quy định tại 
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 chỉ được phép kinh 
doanh đến hết ngày 31/8/2018. 

 2. Nếu cơ sở có nhu cầu tiếp tục kinh doanh các thuốc thuộc danh mục phải 
kiểm soát đặc biệt phải khẩn trương làm hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi kinh 
doanh gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế trước ngày 31/8/2018 để 
cấp bổ sung vào “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược”.  

 (Các cơ sở kinh doanh dược nghiên cứu kỹ danh mục thuốc ban hành kèm 
theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế)  

 3. Từ ngày 01/9/2018 các cơ sở tiếp tục kinh doanh thuốc thuộc danh mục 
phải kiểm soát đặc biệt thì trong “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược” 
phải được bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt theo quy định. 
Nếu cơ sở kinh doanh dược vượt quá phạm vi cho phép sẽ bị xử lý theo quy định. 

 Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố thông báo 
đến các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn quản lý để biết và thực hiện đúng quy 
định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Y tế 
(Phòng quản lý hành nghề y dược tư nhân, ĐT: 02053815879) để phối hợp giải 
quyết. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                         
- Giám đốc Sở; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN(HTT). 
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