UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4137 /SYT-NVYD
V/v báo cáo hoạt động nhà thuốc
bệnh viện

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
Để đảm bảo thực hiện các quy đinh theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Thông tư số
15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động
của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế có tổ chức hoạt động Nhà
thuốc, Quầy thuốc Bệnh viện báo cáo các nội dung sau:
1. Kết quả hoạt động nhà thuốc và việc thực hiện thặng số bán lẻ theo quy
định tại điều 136, Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Dược.
2. Việc thực đề án Quản lý và sử dụng tài sản công theo quy định tại điểm
3, khoản 2, điều 3, Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế
quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.
Thời điểm báo cáo từ 01/01/2020 đến 31/12/2020, báo cáo gửi về Sở Y tế
trước ngày 12/01/2021 theo biểu mẫu đính kèm.
Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị báo cáo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- P: KHTC,NVYD,TTra;
- GĐ Sở (b/c);
- Các PGĐ Sở (biết);
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVYD(HTT).
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Phan Lạc Hoài Thanh

TÊN ĐƠN VỊ……
---------------------Số:
/…….
V/v báo cáo hoạt động nhà thuốc
bệnh viện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày

tháng 12 năm 2020

Báo cáo hoạt động kinh doanh Nhà/Quầy thuốc Bệnh viện

I. THÔNG TIN CHUNG
Số lượng nhà thuốc tại cơ sở:...........................................................................
Địa điểm kinh doanh: ................ .......................................................................
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tổ chức nhân sự của cơ sở:
- Họ tên người phụ trách chuyên môn:..............................................................
- Tổng số nhân viên:.................................................................
Trong đó:
- Dược sỹ sau đại học......................... , Dược sỹ đại học.........................
- Dược sỹ trung học:................ ……..Dược tá :..................... Khác.........
2. Hoạt động kinh doanh:
- Tổng số mặt hàng kinh doanh :......................................................................
- Doanh số mua vào:..........................................................................................
- Doanh số bán ra:..............................................................................................
- Tổng số mặt hàng tăng giá (tính trong kỳ báo cáo):...........; Tỉ lệ tăng cao
nhất:.................%.
- Tổng số mặt hàng giảm giá : ........................; Tỉ lệ giảm cao nhất:.................%.
- Số đơn thuốc đã bán:.......................................................................................
- Tình hình thực hiện thặng số bán lẻ theo quy định tại điều 136, Nghị định
54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
dược:................................................................................................................
3. Kết quả thực hiện đề án Quản lý tài sản công :.............................................
..............., ngày ........tháng.........năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

