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  V/v áp dụng tiêu chuẩn “Thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc” –GPP với Nhà thuốc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

        Thừa Thiên Huế, ngày 28  tháng  4 năm 2020

 

Kính gửi:    

     - Phòng Y tế Thị xã Hương Trà, Hương Thủy; 

     - Các Quầy thuốc tại các phường của Thị xã Hương Trà, Hương Thủy.

            

 Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 36, Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2018 

của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Dược: 

“Các quầy thuốc không thuộc địa bàn quy định tại điểm a khoản này (xã, Thị 

trấn) đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc được cấp trước ngày 

Nghị định này có hiệu lực, cơ sở được phép hoạt động đến hết thời hạn hiệu lực của 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. Trường hợp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc không ghi thời hạn hiệu lực thì được phép hoạt động 

không quá 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (đến 01/7/2020)”. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 Đề nghị các chủ quầy thuốc, các Dược sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược của các quầy thuốc ở các phường thuộc các Thị xã Hương Trà, Thị xã Hương 

Thủy đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy 

chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” – GPP 

cho quầy thuốc có thời hạn đến ngày 01/7/2020 khẩn trương triển khai để tiến hành 

áp dụng tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” – GPP đối với Nhà thuốc 

cho cơ sở của mình. 

 Phòng Y tế các thị xã tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát việc duy trì thực 

hiện Nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc tại các cơ sở trên địa 

bàn. 

 Vậy Sở Y tế thông báo để các chủ cơ sở kinh doanh Dược, các Dược sĩ chịu 

trách nhiệm chuyên môn về dược tại các quầy thuốc trên biết và nghiêm túc thực 

hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Thanh tra Sở (Phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 
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