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  Kính gửi: 

 - Phòng Y tế các huyện, thành phố, thị xã; 

 - Các đơn vị y tế công lập và ngoài công lập; 

 - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược; 

 - Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ kế hoạch công tác dược năm 2022 (Kế hoạch số 168/KH-SYT ngày 

17/01/2022 của Sở Y tế), Sở Y tế hướng dẫn tự kiểm tra, đánh giá công tác dược và 

mỹ phẩm 6 tháng đầu năm 2022 đối với các đơn vị như sau: 

 1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra 

 - Đánh giá việc thực hiện các quy định về dược và mỹ phẩm của các cơ sở 

khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; 

- Phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong hoạt động chuyên môn về 

dược và mỹ phẩm; 

- Đề xuất các sáng kiến cải tiến, các biện pháp khắc phục phòng ngừa đối với 

các nguy cơ trước mắt hoặc lâu dài; 

- Yêu cầu kiểm tra: Nghiêm túc thực hiện tự điểm tra, đảm bảo tránh hình thức, 

đối phó. 

 2. Đối tượng, nội dung tự kiểm tra kiểm tra 

 2.1. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa: 

 a) Công tác tiếp nhận, phổ biến và thực hiện các văn bản quản lý nhà nước, các 

quy định chuyên môn về dược trong các cơ sở khám, chữa bệnh; 

 b) Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị; 

 c) Công tác xây dựng kế hoạch, mua thuốc, cung ứng thuốc (Bao gồm: thuốc 

tân dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, dược liệu), công 

tác cung ứng hàng hóa khi có dịch bệnh; 

 d) Công tác quản lý, sử dụng thuốc; 

 e) Công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của 

thuốc (DI&ADR), đặc biệt phải báo cáo rõ kết quả triển khai kế hoạch triển khai nghị 

định 131/2020/NĐ-CP của Chính Phủ đã ban hành; 

 g) Việc thực hiện Quy định kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú; 

 h) Công tác pha chế thuốc theo đơn, hoạt động chế biến các vị thuốc cổ truyền 

(Thông tư số 30/2021/TT-BYT ngày 27/12/2021 của Bộ Y tế Quy định về hoạt động 

pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh; Thông tư 32/2020/TT-



BYT ngày 31/12/2020 Quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền); 

 i) Việc thực hiện các nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP”; 

 k) Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc; 

 l) Công tác quản lý hoạt động của nhà thuốc bệnh viện, đặc biệt kiểm tra việc 

thực hiện quy định về quản lý giá thuốc, quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc. Nhà thuốc bệnh viện được kiểm tra chi tiết 

theo hướng dẫn tại mục 2.3 văn bản này.  

 2.2. Các cơ sở bán buôn thuốc 

 a) Tư cách pháp nhân: Giấy ĐKKD, CCHN, GCN ĐĐKKD dược; 

 b) Việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược và quản lý giá thuốc; 

 c) Việc duy trì thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành bảo quản thuốc 

- GSP” và “Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP”; 

 d) Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng thuốc; 

e) Việc cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có); 

g) Việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

 h) Hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Sở Y tế kết quả tự kiểm tra của các đơn vị 

trực thuộc (nếu có) theo các hình thức tổ chức kinh doanh và phạm vi kinh doanh 

tương ứng trong văn bản hướng dẫn này; 

 i) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc, việc 

triển khai, chỉ đạo các cơ sở trực thuộc thực hiện việc kết nối liên thông cơ sở bán lẻ 

thuốc. 

2.3. Các cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc: 

 a) Tính pháp lý của cơ sở: Giấy ĐKKD, CCHN, GCN ĐĐKKD dược; 

 b) Việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược, quy định về kê đơn thuốc 

trong điều trị ngoại trú và quy định về quản lý giá thuốc, quy định về biển hiệu của cơ 

sở; 

 c) Việc triển khai, áp dụng, thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc - GPP” theo lộ trình quy định của Bộ Y tế, kiểm tra chấm điểm theo 

bảng điểm kiểm tra “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” đối với loại hình kinh doanh 

tương ứng của cơ sở; 

 d) Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc; 

 e) Có trang thiết bị và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện 

kết nối mạng để quản lý hoạt động kinh doanh thuốc các cơ sở cung ứng thuốc. Có cơ 

chế cung cấp và chuyển giao thông tin quản lý kinh doanh cho cơ quan quản lý; 

g) Việc cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý; 

h) Việc thực hiện quy định của pháp luật trong việc kinh doanh thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt. 

 2.4. Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh: 



 a) Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc và mỹ phẩm 

trên địa bàn; 

 b) Công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch để kiểm tra, giám sát chất 

lượng thuốc và mỹ phẩm trên địa bàn; 

 c) Việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát 

chất lượng thuốc và mỹ phẩm trên địa bàn; 

 d) Công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ thuật; 

 e) Công tác đào tạo cán bộ chuyên môn kỹ thuật và nghiên cứu khoa học phục 

vụ công tác kiểm nghiệm dược và mỹ phẩm; 

g) Công tác triển khai, áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt 

phòng thí nghiệm - GLP”; 

 h) Công tác duy trì thực hiện công tác quản lý chất lượng phòng thí nghiệm phù 

hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 đối với các phép thử đã được công nhận; 

 i) Hoạt động thống kê và tổng hợp báo cáo Sở Y tế, báo cáo Viện Kiểm nghiệm 

thuốc Trung ương. 

 2.5. Phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

 a) Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động công tác dược năm 2022 trình UBND 

cùng cấp phê duyệt và tiến độ triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; 

 b) Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về dược và 

mỹ phẩm mới ban hành; 

 c) Công tác tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị hữu quan để triển khai 

thực hiện việc phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dược và 

mỹ phẩm; 

 d) Công tác tổ chức và phối hợp liên ngành trong việc thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm; 

 e) Công tác thống kê, báo cáo kết quả triển khai thực hiện chức năng quản lý về 

dược, mỹ phẩm trên địa bàn; 

 g) Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; 

 h) Ngoài các nội dung kiểm tra trên, Phòng Y tế còn kiểm tra và chấm điểm 

theo nội dung phụ lục số 03 đính kèm theo văn bản này; 

 i) Công tác triển khai, đôn đốc các cơ sở trên địa bàn thực hiện việc kết nối liên 

thông cơ sở bán lẻ thuốc. 

 2.6. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế thành phố Việt Trì, 

Trung tâm y tế thị xã Phú Thọ: 

 a) Công tác tiếp nhận, phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản quản lý nhà 

nước về dược, mỹ phẩm; Kết quả thực hiện các quy định chuyên môn về dược trong 

hoạt động chuyên môn; 

 b) Công tác cung ứng, quản lý, sử dụng thuốc tại đơn vị; 

 c) Công tác dược lâm sàng, thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của 

thuốc (DI&ADR); 



 d) Việc thực hiện, triển khai áp dụng các nguyên tắc về “Thực hành tốt bảo 

quản thuốc - GSP”; 

 e) Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc; 

 g) Công tác thống kê, báo cáo; 

 h) Việc xây dựng, ban hành danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại đơn vị; 

i) Trung tâm y tế thành phố Việt Trì, trung tâm y tế thị xã Phú Thọ hướng dẫn 

các Trạm y tế trực thuộc tự kiểm tra theo hướng dẫn tại điểm b và c, mục 2.7 văn bản 

này. Tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế; 

 k) Công tác triển khai, đôn đốc các cơ sở bán lẻ thuốc trực thuộc thực hiện việc 

kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc. 

 2.7. Trung tâm y tế các huyện (hai chức năng): 

a) Kiểm tra các nội dung tại mục 2.1 tại văn bản này; 

b) Hướng dẫn các Trạm y tế trực thuộc tự kiểm tra hoạt động chuyên môn về 

dược tại các trạm y tế trực thuộc theo nội dung Tiêu chí 4 (Bộ tiêu chí quốc gia về y tế 

xã giai đoạn đến 2021, ban hành theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế). Tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế; 

c) Hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo về Sở Y tế kết quả tự kiểm tra các cơ sở bán lẻ 

thuốc trực thuộc, các cơ sở bán lẻ thuốc tại trạm y tế theo hướng dẫn tại mục 2.3 của 

văn bản này. Trường hợp các Quầy thuốc trạm y tế xã chưa đáp ứng yêu cầu “Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”, kiểm tra hiện trạng, tổng hợp các nội dung chưa đạt yêu 

cầu để xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục; 

 d) Công tác triển khai, đôn đốc các cơ sở bán lẻ thuốc trực thuộc thực hiện việc 

kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc. 

2.8. Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm: 

  a) Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

  b) Công tác tiếp nhận, phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản quản lý nhà 

nước về mỹ phẩm. 

  c) Việc triển khai nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của 

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN). 

  d) Việc lưu trữ hồ sơ liên quan tới việc sản xuất các sản phẩm đã được cấp số 

tiếp nhận công bố: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, hồ sơ thông tin sản phẩm, nhãn 

mỹ phẩm, việc thực hiện quảng cáo, phiếu kiểm nghiệm chất lượng các sản phẩm đã 

công bố,… 

e) Kết quả sản xuất, kinh doanh: Theo mẫu tại Phụ lục số 17-MP ban hành kèm 

theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/11/2011 của Bộ Y tế quy định quản lý mỹ 

phẩm. 

2.9. Các cơ sở sản xuất thuốc: 

a) Tư cách pháp nhân: Giấy ĐKKD, CCHN, GCN ĐĐKKD dược; 

b) Các nội dung liên quan đến việc thực hiện nguyên tắc tiêu chuẩn GMP, GSP 

và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 



 3. Hình thức kiểm tra 

3.1. Tự kiểm tra: 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành; 

- Các bệnh viện, Trung tâm Kiểm nghiệm và các Trung tâm y tế tuyến tỉnh, 

tuyến huyện; 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc. 

- Các cơ sở y tế khác không ghi cụ thể tại các hướng dẫn trên, đối chiếu các 

hoạt động chuyên môn về dược tại đơn vị, tiến hành kiểm tra các nội dung tương ứng. 

3.2. Cấp trên kiểm tra cấp dưới: 

- Trung tâm y tế các huyện, thị, thành trực tiếp kiểm tra các Trạm y tế trực 

thuộc. Đảm bảo kiểm tra 100% các trạm y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành trực tiếp kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuộc hộ 

kinh doanh cá thể trên địa bàn quản lý, các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm trên địa 

bàn (nếu có). Kiểm tra tối thiểu 50% số lượng cơ sở trên địa bàn. 

- Các Công ty kinh doanh thuốc trực tiếp kiểm tra các Chi nhánh và các cơ sở 

bán lẻ trực thuộc (nếu có); trong đó đảm bảo ít nhất có 50% số cơ sở được kiểm tra đợt 

6 tháng đầu năm, số còn lại sẽ được kiểm tra vào cuối năm; 

- Sở Y tế tiến hành phúc tra kết quả kiểm tra một số đơn vị (có kế hoạch riêng). 

4. Tổ chức thực hiện  

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có hệ thống cơ sở hành 

nghề dược trực thuộc phổ biến nội dung kiểm tra liên quan tại văn bản này, xây dựng 

kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

- Các đơn vị ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch, lịch 

kiểm tra cụ thể. Đoàn kiểm tra tối thiểu có 3 người, Trong đó Trưởng đoàn kiểm tra 

phải có trình độ đại học dược, có kinh nghiệm trong công tác quản lý dược 2 năm trở 

lên, các thành viên khác phải có trình độ đại học, am hiểu về công tác dược. 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành, khi thành lập Đoàn kiểm tra, trường hợp 

không đủ số lượng cán bộ, cơ cấu trình độ chuyên môn theo qui định trên, Trưởng 

phòng y tế làm văn bản gửi Trung tâm y tế hoặc Bệnh viện trên địa bàn để mời cán bộ 

chuyên môn dược tham gia đoàn kiểm tra. 

5. Thời gian kiểm tra 

 Việc tự kiểm tra được thực hiện từ ngày 15/7/2022 đến ngày 30/7/2022. 

 6. Số liệu kiểm tra: từ 01/01/2022 đến 30/6/2022 và các tài liệu, số liệu cuối 

năm 2021 liên quan. 

 7. Báo cáo kết quả kiểm tra 

 - Các đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả tự kiểm tra của đơn vị mình và kết quả 

tự kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân liên quan theo hướng dẫn. Báo cáo theo mẫu tại 

Phụ lục 5 (đính kèm). 

 - Đối với các doanh nghiệp dược: ngoài nội dung báo cáo trên, báo cáo thêm 

các nội dung theo mẫu Phụ lục 01a và mẫu Phụ lục 02a, Phụ lục 02b (đính kèm). 



Doanh nghiệp sản xuất thuốc báo cáo kèm theo Phụ lục 01a danh mục, sản lượng các 

mặt hàng đơn vị sản xuất trong kỳ (nếu có). 

- Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm: ngoài nội dung báo cáo trên, báo cáo 

thêm các nội dung theo mẫu Phụ lục 4. 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành: ngoài nội dung báo cáo trên, báo cáo thêm 

mạng lưới bán lẻ thuộc hộ kinh doanh cá thể theo mẫu Phụ lục 2a, tổng hợp số liệu báo 

cáo kết quả kinh doanh của các hộ kinh doanh cá thể theo Phụ lục 01b (đính kèm văn 

bản này).  

 - Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất đến ngày 05/8/2022, các đơn vị gửi báo 

cáo, tổng hợp báo cáo về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược). 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị, sau khi nhận được văn bản này, khẩn trương triển 

khai thực hiện, đảm bảo cho việc tự kiểm tra đánh giá được tiến hành nghiêm túc, hiệu 

quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các PGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Nguyễn Giang Long 
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