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Số: 141/SYT- NVD 
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thuốc tại các trạm Y tế xã. 

 

Hà Tĩnh, ngày  11 tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP  

ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược, 

Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 quy định Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc; 

 Ngày 30/6/2020, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản số 1799/SYT-NVD  về 

việc quản lý hoạt động bán lẻ thuốc tại các trạm Y tế xã. Tuy nhiên, qua số liệu 

hiện nay trên toàn tỉnh có 216 trạm Y tế có hoạt động, nhưng chỉ có 75 trạm y tế 

được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

(GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (trong đó có: 23 cơ sở 

tại huyện Hương Sơn, 18 cơ sở tại huyện Thạch Hà, 04 cơ sở tại huyện Lộc Hà, 

08 cơ sở tại huyện Cẩm Xuyên, 05 cơ sở tại huyện Hương Khê, 07 cơ sở tại 

huyện Kỳ Anh, 09 cơ sở tại huyện Vũ Quang, 01 cơ sở tại thành phố Hà Tĩnh). 

(Các huyện: huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc, huyện Nghi Xuân, thị xã Kỳ Anh, 

thị xã Hồng Lĩnh: chưa có trạm y tế  được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược) 

Để hoạt động kinh doanh dược (bán lẻ thuốc chữa bệnh) tại các trạm Y tế 

hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Sở Y tế đề nghị UBND huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát lại các trạm Y tế có hoạt động kinh doanh dược (bán lẻ thuốc 

chữa bệnh) chưa được Sở Y tế cấp phép để hướng dẫn, hỗ trợ các trạm Y tế thực 

hiện. 

-  Đối với  trạm Y tế đã có đủ điều kiện để cấp phép quầy thuốc/tủ thuốc 

trạm Y tế (có cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Tiêu chuẩn thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo từng loại hình kinh doanh dược ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2018 /TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế) khẩn trương làm 

các thủ tục hành chính để cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho người chịu trách 

nhiệm chuyên môn và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 

quầy thuốc/tủ thuốc trạm Y tế xã. Hướng dẫn các trạm Y tế không có quyết định 

thành lập, đề nghị UBND xã xác nhận trạm Y tế là cơ sở y tế công lập trên địa 

bàn xã để thay thế cho bản sao Quyết định thành lập trạm Y tế trong thành phần 

hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Phổ biến, hướng dẫn 

cho trạm Y tế về phạm vi bán lẻ thuốc theo quy định  

- Đối với các trạm Y tế có hoạt động kinh doanh dược (mua và bán lẻ 

thuốc chữa bệnh) đã có đủ điều kiện về nhân sự đáp ứng nhưng không đủ điều 
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kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc” (GPP) phải ngừng hoạt động kinh doanh cho đến khi được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; đồng thời phải có kế hoạch đầu tư, 

hỗ trợ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc” (theo quy định của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của 

Bộ Y tế) trước ngày 30/5/2022  để cơ sở đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược, đảm bảo hoạt động kinh doanh dược (bán lẻ 

thuốc chữa bệnh) phục vụ nhân dân trên địa bàn. 

- Đối với các trạm Y tế có hoạt động kinh doanh dược (mua và bán lẻ 

thuốc chữa bệnh) đã có đủ kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng nhưng không 

đủ điều kiện về nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” 

(GPP) phải ngừng hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược; đồng thời phải có kế hoạch luân chuyển công tác nhân sự 

hoặc đào tạo nhân sự phù hợp với vị trí yêu cầu để cơ sở đủ điều kiện được cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, đảm bảo hoạt động kinh doanh 

dược (bán lẻ thuốc chữa bệnh) phục vụ nhân dân trên địa bàn. 

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh dược 

(bán lẻ thuốc chữa bệnh) tại trạm Y tế, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đặc biệt 

là các trạm Y tế có kinh doanh dược nhưng chưa được Sở Y tế thẩm định cấp 

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) và 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. 

Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, 

thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn, góp phần nâng 

cao hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân./. 

    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q.Giám đốc Sở (để biết); 

- Phòng Nghiệp vụ Y Sở; 

- Thanh tra Sở 

- Website Sở Y tế;   

- Lưu: VT, P.NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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