
 

  Kính gửi: Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

   

Ngày 02/11/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2020/NĐ-CP quy 

định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau 

đây viết là Nghị định số 131/2020/NĐ-CP). Nghị định này có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, bãi bỏ Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 

20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong 

bệnh viện. 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiên 

cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 131/2020/NĐ-CP nêu trên đúng quy định. 

(Nghị định số 131/2020/NĐ-CP được đăng tải trên Webside của Sở Y tế, 

mục Dược - Mỹ phẩm, đồng thời gửi trên hệ thống VNPT iOffice của đơn vị, 

mục Văn bản liên quan). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị phản ánh về phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y 

tế. 

Sở Y tế thông báo các đơn vị biết và triển khai, thực hiên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Thanh tra Sở; 

- Bệnh xá Quân dân y Đoàn 338-QK1; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Viện Quân dân Y 50; 

- Công ty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Công ty CPDP Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(VTTP). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:              /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

V/v triển khai nghị định quy định về 

tổ chức, hoạt động dược lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
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