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

 

Thực hiện Công văn số 14278/QLD-PCTTr  ngày 01/12/2021 của Cục 

Quản lý Dược, Bộ Y  tế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 

các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược. Sở Y tế đề nghị Văn phòng 

HĐND và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tăng cường triển khai phổ biến cho các cơ sở kinh doanh dược các 

quy định pháp luật và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

dược. Áp dụng đầy đủ các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt” trong bảo 

quản thuốc (GSP), phân phối thuốc (GDP) và duy trì chất lượng của thuốc. 

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc, hạn dùng của thuốc 

trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường; chỉ bán thuốc cho các cơ sở kinh 

doanh dược có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi 

kinh doanh phù hợp.  

2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở cập nhật đầy đủ thông tin các 

thuốc do cơ sở kinh doanh lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc g ia theo 

đúng Quyết định số 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu 

Dược Quốc gia và Quyết định số 3597/QĐ-QLD ngày 26/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời 

quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia ban hành kèm theo 

Quyết định số 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Tích cực tham mưu với UBND tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện quy định trong hoạt động kinh doanh thuốc. Xử lý nghiêm các 

trường hợp bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc mua thuốc của cơ sở 

không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược; bán thuốc cho cơ sở không có chức năng kinh doanh dược; 

kinh doanh thuốc quá hạn dùng…. 

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

hợp với Sở Y tế (Thanh tra Sở, số điện thoại 0205.3812113) để cùng phối 

hợp giải quyết hoặc báo cáo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế để giải quyết.  
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4. Đối với các phòng thuộc Sở: 

a) Phòng Nghiệp vụ Y Dược  

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc; 

hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện cập nhật thông tin quản lý thuốc trên 

phần mềm. Truy cập thường xuyên vào Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia 

(địa chỉ website: http://duocquocgia.com.vn) để kịp thời phát hiện số lượng 

thuốc hết hạn dùng hoặc sắp hết hạn dùng tại các cơ sở kinh doanh dược trên 

địa bàn, có biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý, ngăn chặn việc đưa ra lưu hành 

các loại thuốc đã hết hạn dùng. 

b) Thanh tra Sở:  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định trong hoạt 

động kinh doanh thuốc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.  

Chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành 

phố (bộ phận phụ trách về y tế) để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và 

xử lý vi phạm đối với hoạt động hành nghề kinh doanh dược trên địa bàn./.  
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra, P.NVYD (th/h); 

- Hội Dược học tỉnh (p/h); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTr (VVT). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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