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

              - Các cơ sở kinh doanh dược. 

  

Ngày 12/4/2018 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 

12/4/2018 Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị 

định số 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. Theo đó, tại Điều 11 Thông tư 07/2018/TT-BYT 

quy định: “Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc có 

sự thay đổi về người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề, cơ sở 

kinh doanh dược phải thông báo đến Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi tắt là Sở Y tế) nơi cơ sở kinh doanh dược hoạt động danh sách người có 

Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề dược tại cơ sở thông tin theo Mẫu số 06 

quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này, kèm theo tập tin điện tử hoặc cập nhật 

trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Y tế”. 

Để thực hiện đúng quy định của Thông tư, tăng cường quản lý người hành nghề 

tại cơ sở hành nghề dược. Tính  từ ngày 15/3/2021, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở kinh doanh dược phải thông báo đến Sở Y tế và danh sách người có 

chứng chỉ hành nghề dược hoặc có sự thay đổi về người được cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược đang hành nghề tại cơ sở theo Mẫu số 06, theo hình thức văn bản hành 

chính và tập tin điện tử (bản scan) đến địa chỉ email: soytelangson@langson.gov.vn 

hoặc liên hệ phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế Lạng Sơn (ĐT: 02053 815879) để 

được hướng dẫn. Đồng thời gửi Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố trên địa 

bàn để theo dõi. 

(Mẫu số 06 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sơ Y tế tại địa chỉ: 

https://soyt.langson.gov.vn mục Quản lý hành nghề Y-Dược).  

2. Thực hành chuyên môn dược tại cơ cở, không thực hiện đăng tải trên trang 

điện tử Sở Y tế. Đối với các trường hợp đã và đang thực hành chuyên môn tại cơ cở 

(trừ trường hợp đã có danh sách đăng tải trên trang điện tử Sở Y tế), yêu cầu cơ cở 

kinh doanh dược báo cáo danh sách người thực hành chuyên môn về Sở Y tế (phòng 

Nghiệp vụ Y- Dược). Trong quá trình hoạt động, trước khi tiếp nhận và hướng dẫn 

thực hành chuyên môn cho người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở mình, 

người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải lập danh sách người đăng ký thực hành 

chuyên môn và báo cáo về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Y-Dược). 

 (Mẫu báo cáo danh sách người thực hành chuyên môn tại cơ sở - gửi kèm)  

Việc cơ sở kinh doanh dược báo cáo danh sách người đăng ký thực hành chuyên 

môn tại cơ sở là căn cứ để Sở Y tế xác định nơi, nội dung, thời gian thực hành của cá 

nhân người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược. Nếu các cơ sở kinh doanh dược 
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không thực hiện việc báo cáo danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn về Sở 

Y tế thì Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở cho người thực hành chuyên môn 

dược sẽ không được xem xét khi cấp chứng chỉ hành nghề Dược. 

3. Đề nghị Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai 

đến các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn và tổ chức kiểm tra, quản lý. 

4. Sở Y tế thường xuyên cập nhật, công bố công khai trên trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng: NVYD, T/tra; 

- Giám đốc (b/c); 

- Các PGĐ Sở;                                                                               

- Website Sở Y tế;  

- Lưu:VT, NVYD(HTT).                                                                              

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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