
 

   

Kính gửi:  

 - Các đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố 

            (Bộ phận y tế). 

   

Ngày 11/01/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 122/QĐ-BYT về việc 

ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược. Quyết định này có hiệu lực 

thi hành từ ngày 11/01/2021 và bãi bỏ Quyết định số 2111/QĐ-BYT ngày 

01/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về 

Cảnh giác Dược (Quyết định số 122/QĐ-BYT). 

Để triển khai thực hiện, áp dụng Quyết định số 122/QĐ-BYT, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:  

1. Thủ trưởng đơn vị các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các bộ phận liên quan 

nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng quy định của Quyết định số 122/QĐ-BYT 

nêu trên đối với các hoạt động cảnh giác Dược trong phạm vi hoạt động và 

nhiệm vụ của đơn vị. 

2. Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố triển khai Quyết định 

Quyết định số 122/QĐ-BYT tới các cơ sở kinh doanh dược thuộc quyền quản lý. 

Sở Y tế triển khai để các đơn vị biết và thực hiện. 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 xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Lãnh đạo Sở; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Viện Quân dân Y 50; 

- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Cty CPDP Lạng Sơn;   

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

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 01 năm 2021 

V/v triển khai thực hiện 

Quyết địnhsố 122/QĐ-BYT về việc 

ban hành Hướng dẫn Quốc gia về 

Cảnh giác Dược 
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