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 Ngày 15/10/2021, Sở Y tế nhận được đơn của Bà trình bày một số khó 

khăn vướng mắc về phạm vi kinh doanh thuốc bảo quản ở điều kiện 2-80C.  

 Về vấn đề này Sở Y tế có ý kiến như sau: Tại khoản 1, khoản 2 Điều 11, 

Thông tư  02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 Quy định về thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc cụ thể:  

“1. Trong khoảng thời gian giữa các đợt đánh giá định kỳ, cơ sở bán lẻ 

thuốc phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 của Luật dược hoặc báo 

cáo thay đổi theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư này nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có một trong các thay đổi thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 

của Luật dược (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh 

dược nhưng thay đổi loại hình cơ sở kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi 

kinh doanh dược mà làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh 

doanh dược); 

b) Thay đổi vị trí cơ sở bán lẻ thuốc tại cùng địa điểm kinh doanh; 

c) Mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc; 

d) Sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc. 

2. Trường hợp cơ sở bán lẻ thuốc có thay đổi theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này, cơ sở bán lẻ thuốc phải gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 

38 của Luật dược”. 

Như vậy khó khăn vướng mắc của cơ sở Bà thuộc vào điểm a, khoản 1, 

Điều 11, Thông tư 02/2018/TT-BYT (Thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà 

làm thay đổi Điều kiện kinh doanh). Đề nghị Bà gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy 

chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Sở Y tế tại Trung tâm phục vụ hành chính Công tỉnh Lạng Sơn, Địa chỉ: Phố Dã 

Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để được giải quyết.    



* Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối 

với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 36 của Luật này bao gồm:   

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược (mẫu 

số 19- phụ lục I; kèm theo nghị định 155); 

b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với Điều kiện kinh doanh thay đổi; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài 

liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở; 

d) Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược; 

đ) Đơn đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

(mẫu số 21- phụ lục I; kèm theo nghị định 155).  

Sở Y tế hướng dẫn để Bà biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật điều kiện kinh doanh dược./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở; 

- Phòng Thanh tra; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(HTT). 
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