
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT-NVY&QLHN 
V/v kế hoạch đánh giá định kỳ việc 

duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc năm 2023. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

       Phú Thọ, ngày        tháng 12 năm 2022 

Kính gửi:   

 - Phòng Y tế các huyện, thành, thị; 

- Cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh; 

- Các Doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua 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 chức năng quản lý của Bộ Y tế; 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 12/2020/TT-BYT ngày 12/6/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 02/2018/ TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành khác.  

Sở Y tế công bố kế hoạch đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng cơ sở bán 

lẻ thuốc năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (danh sách chi tiết đính kèm).  

Các cơ sở phải nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ về Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Phú Thọ trong thời gian tối thiểu 30 ngày, trước thời điểm 

đánh giá theo kế hoạch của Sở Y tế công bố. Nếu cơ sở nào không thực hiện sẽ 

bị xử lý theo quy định của pháp luật về kinh doanh dược và các văn bản hướng 

dẫn có liên quan. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- GĐ, các PGĐ Sở (ô Khánh); 

- TTKSBT (đăng tải Website Sở) ; 

-  Lưu: VT, NVY&QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Minh Khánh 
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