
       
      ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TỈNH QUẢNG NAM                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            

     Số:          /UBND-KGVX                               Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021                                                                                                                                         
   V/v tăng cường quản lý đối với 
      hoạt động hành nghề dược 
              trên địa bàn tỉnh

                     Kính gửi: 
                                                       - Các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông;

- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh –
 Truyền hình  Quảng Nam;

                                                       - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                                       - Phòng Y tế/Văn phòng HĐND và UBND 
                                                       các  huyện, thị xã, thành phố;
                                                       - Viettel Quảng Nam, VNPT Quảng Nam;
                                                       - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;
                                                         - Các cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức                                

chuyên môn về dược cho người hành nghề dược.
      

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 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; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Y tế; Thông tư số 06/2017/TT-BYT ngày 03/5/2017 của Bộ Y tế ban hành 
danh mục thuốc độc và nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 
10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải 
kiểm soát đặc biệt; Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 
định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 
09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về thực 
hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề dược trên 
địa bàn tỉnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời gian đến; 
UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Sở Y tế 

 - Nâng cao trách nhiệm và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt 
động hành nghề dược trên địa bàn tỉnh.
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hành nghề dược đến các tầng lớp nhân 
dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ sở hành nghề dược liên hệ với các cơ quan chức năng để 
thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định trước khi hoạt động. 

- Tiếp nhận, quản lý, cung cấp, thu hồi tài khoản, tài khoản liên thông, thường 
xuyên truy cập Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia (gọi tắt là Hệ thống) để nắm 
tình hình và chỉ đạo các đơn vị y tế liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện, tần suất 
truy cập tối thiểu 2 giờ làm việc/lần. Đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở cung ứng thuốc trên 
địa bàn thu hồi triệt để khi phát hiện có thuốc hết hạn sử dụng, thuốc bị thu hồi... trên 
Hệ thống. 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn tiến 
hành thanh, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề dược theo phân cấp quản lý; khi tiếp 
nhận thông tin phản ánh của công dân, cơ quan báo chí hoặc phát hiện các cơ sở có 
dấu hiệu vi phạm cần tiến hành ngay việc kiểm tra đột xuất, kịp thời xử lý hoặc đề 
xuất biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức công khai kết quả 
xử lý cho Nhân dân được biết. 

- Thường xuyên rà soát quy trình cấp phép, kịp thời tham mưu cấp có thẩm 
quyền điều chỉnh hoặc điều chỉnh theo thẩm quyền những bất cập để đảm bảo tính 
công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh thuốc.

- Kiểm tra, giám sát và phối hợp với các cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức 
chuyên môn về dược trên địa bàn trong việc đào tạo; công bố trên Cổng thông tin điện 
tử của đơn vị danh sách những người đã hoàn thành chương trình và tình trạng hoạt 
động của cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

-  Nghiên cứu tham mưu triển khai Hệ thống phần mềm quản lý đấu thầu thuốc, 
vật tư y tế nhằm thực hiện công tác đấu thầu công khai, minh bạch, công bằng, có 
hiệu quả.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong 
hành nghề dược đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn mình 
quản lý;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực 
hành nghề dược. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của các cơ sở hành 
nghề dược thuộc thẩm quyền quản lý.
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- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tốt công tác 
tham mưu, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hành nghề 
dược theo phân cấp quản lý.

- Tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm đối với các cơ sở 
hành nghề dược theo quy định. Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong các hoạt 
động thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn mình quản lý.

3. Phòng Y tế/Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo phân cấp. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hành nghề dược đến 
các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hướng dẫn các cơ sở hành 
nghề dược liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục hành chính trước khi 
hoạt động. 

- Phối hợp với các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm 
tra đối với các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn phải thực hiện liên thông kết 
nối, cập nhật kịp thời, đầy đủ ngay sau khi phát sinh số liệu mua, bán, hủy thuốc... theo 
đúng quy định tại Điều 15, Quyết định số 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ Y tế về 
việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia. 

- Yêu cầu người hành nghề dược (người quản lý chuyên môn, người làm việc 
tại cơ sở) phải có Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức 
chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành 
nghề dược hoặc kể từ ngày có Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập 
nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.

- Chỉ đạo các cơ sở hành nghề dược có kinh doanh thuốc kiểm soát đặc biệt 
nhưng không đăng ký phạm vi hành nghề thuốc kiểm soát đặc biệt khẩn trương làm 
thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và Giấy chứng nhận thực 
hành tốt phân phối thuốc (GDP) hoặc Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP) 
cho phù hợp nội dung phạm vi kinh doanh theo đúng Thông tư số 20/2017/TT-BYT 
ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế (thủ tục miễn thu phí); thời hạn cho phép điều chỉnh các 
loại giấy tờ này đến hết ngày 30/8/2021; sau thời gian nêu trên, Sở Y tế tiến hành 
thanh tra, kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.

4. Cơ sở cung cấp dịch vụ, phần mềm

- Cung cấp phần mềm đảm bảo chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra, chuẩn kết nối liên 
thông của cơ quan quản lý. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin của Hệ thống. 
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- Đảm bảo hoạt động của Hệ thống 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. 

- Kịp thời xử lý sự cố phát sinh khi có thông tin từ người sử dụng (không để 
gián đoạn quá 12 giờ). 

- Thường xuyên sao lưu dữ liệu của Hệ thống, kịp thời phục hồi dữ liệu trên Hệ 
thống khi có sự cố xảy ra để đảm bảo hoạt động thông suốt (không để gián đoạn quá 
30 phút). 

- Thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký kết với cơ sở kinh doanh dược.

- Kịp thời đề xuất và tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Y tế, 
các đơn vị trong ngành Y tế để hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn về kết nối, an 
ninh, an toàn, bảo mật thông tin.

5. Đối với cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người 
hành nghề dược

- Chỉ được triển khai đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược sau khi 
được công bố cho phép đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược cho người 
hành nghề dược trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt 
động đào tạo, cập nhật theo chương trình đào tạo, cập nhật đã công bố.

- Đánh giá và cấp Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến 
thức chuyên môn về dược theo Mẫu quy định tại 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. 

- Hằng năm, báo cáo danh sách những người đã hoàn thành chương trình đào 
tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Sở Y tế theo mẫu quy định tại Nghị định số 
54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

- Thông báo bằng văn bản về Sở Y tế trong trường hợp cơ sở tạm ngừng hoạt 
động hoặc hoạt động trở lại.

Yêu cầu Sở Y tế, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                                                                                  
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
D:\QUANG VX\Năm 2021\Công văn UBND tỉnh\
Tăng cường quản lý hành nghề dược.docx

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân
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