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Số:1094/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           

   Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng  9 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành “Bộ Tiêu chí Cơ sở bán thuốc an toàn phòng chống dịch COVID-

19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật Dược 105/2016/QH13 ngày06/4/2016; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 22/11/ 2009;  

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND, ngày 15/2/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Thừa Thiên Huế;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Bộ Tiêu chí Cơ sở bán thuốc 

an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Điều 2. “Bộ Tiêu chí Cơ sở bán thuốc an toàn phòng chống dịch COVID-

19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” tại tỉnh Thừa Thiên Huế được áp 

dụng cho các cơ sở bán thuốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; góp phần bảo 

đảm hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả trong dịch COVID-19 và các 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. 

Điều 3. Giao Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện/thị 

xã/thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc triển 



khai Bộ tiêu chí và phúc tra; tổng hợp kết quả tự đánh giá của các cơ sở bán 

thuốc trên địa bàn, báo cáo Sở Y tế. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 5. Chánh văn phòng; Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế; các 

Phòng Y tế và các Trung tâm Y tế huyện, thị xã và thành phố; chủ cơ sở kinh 

doanh thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Thanh tra (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Viết Bắc 

 

 

 

 

 

 

 

 



BỘ TIÊU CHÍ CƠ SỞ BÁN THUỐC AN TOÀN PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 VÀ CÁC DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP          

TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

(Ban hành kèm Quyết định 1094/QĐ-SYT ngày 04/09/2020) 

 

Tiêu chí Nội dung 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

chấm 

Chương 

I 
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH (16 ĐIỂM) 16   

TC 1.1 

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại cơ sở  (10 điểm)   

Có xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 tại cơ 

sở khi có dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh, trên địa phương 

của cơ sở. 

5   

Có đầy đủ quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ giữa 

các thành viên,  trong cơ sở. 
5   

TC 1.2 

Trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh 6 (điểm)   

Có bán đầy đủ trang thiết bị, vật tư cơ bản phục vụ phòng, 

chống dịch 
3   

Có dự trữ đầy đủ về trang thiết bị vật tư cơ bản phòng, 

chống dịch để bán 
3   

Chương 

II 
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHUNG (8 ĐIỂM) 8   

TC 2.1 

Quy định kiểm soát việc đeo khẩu trang tại cơ sở (4 điểm)   

Có hướng dẫn dưới các hình thức truyền thông khác nhau 

về việc nhắc mọi người phải đeo khẩu trang tại cơ sở 
2   

Tất cả nhân viên của cơ sở đều có trách nhiệm nhắc nhở 

mọi người đeo khẩu trang khi đến mua thuốc, nếu gặp 

người bệnh, người nhà người bệnh không đeo khẩu trang. 

2   

Cấp phát khẩu trang cho người mua thuốc trong trường 

hợp người mua không mang khẩu trang (Có thực hiện  

thưởng 2 điểm) 

2   

TC 2.2 

Vệ sinh tay trong cơ sở (4 điểm)   

Có chổ rửa tay 2   

Trước cơ sở được lắp đặt, bố trí dung dịch nước sát khuẩn 

tay 
2   

Chương 

III 
HOẠT ĐỘNG BÁN THUỐC (40 ĐIỂM) 40   

TC 3.1 

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cơ sở (8 điểm)   

Kết nối liên thông dữ liệu Dược Quốc gia 4   

Khuyến khích người mua thanh toán bằng hình thức thanh 

toán điện tử (Chuyển khoản, Momo, iPay,…) 
2   



Có tổ chức thực hiện giao thuốc tại nhà 2   

TC 3.2 

Khu vực chờ mua thuốc (6 điểm)     

Có thông báo, hướng dẫn hạn chế tiếp xúc khi mua thuốc 3   

Giãn khoảng cách chờ đợi khi mua thuốc phù hợp với tình 

hình dịch bệnh 
3   

Đo thân nhiệt bằng máy đo cầm tay, máy quét (Có thực 

hiện thưởng 2 điểm) 
2   

TC 3.4 

Hoạt động của nơi bán thuốc (8 điểm)   

Duy trì nhiệt độ không quá 30°C và độ ẩm không quá 

75%. 
2   

Có dung dịch sát khuẩn tay cho khách hàng. 2   

Có tấm ngăn giữa nhân viên bán thuốc và khách hàng. 2   

Đóng gói lẻ cho từng loại thuốc, cho từng khách hàng và 

ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, liều dùng. 
2   

TC 3.5 

Bán thuốc cho khách hàng (6 điểm)   

Thuốc kê đơn nhưng không có đơn thuốc thì từ chối bán 

và khuyên khách hàng đến các cơ sở khám chữa bệnh để 

được khám bệnh 

3   

Bệnh nhân mua thuốc ho, sốt thuộc danh mục thuốc 

không kê đơn khuyên khách hàng đến các cơ sở khám, 

chữa bệnh để được khám bệnh 

3   

TC 3.6 

Khai thác thông tin, khi người mua thuốc có dấu hiệu ho, sốt 

(12 điểm) 
  

Có sổ theo dõi thông tin bệnh nhân 3   

Hỏi họ và tên, địa chỉ, số điện thoại người mua thuốc 3   

Ghi đầy đủ thông tin bệnh nhân 3   

Có thông báo cho đường dây nóng của Trung tâm y tế 

huyện/thị xã/thành phố hoặc qua đường dây nóng của tỉnh 

19001075 

3   

Chương 

IV 
CÔNG TÁC TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC (12 ĐIỂM) 12   

TC  4.1 

Nơi tư vấn sử dụng thuốc (6 điểm)   

Duy trì nhiệt độ không quá 30°C và độ ẩm không quá 

75%. 
2   

Có dung dịch sát khuẩn tay cho khách hàng. 2   

Có tấm ngăn giữa nhân viên tư vấn và khách hàng. 2   

TC 4.2 

Tư vấn sử dụng thuốc (6 điểm)     

Tuân thủ việc sử dụng thuốc theo đơn hoặc theo hướng 

dẫn của người bán thuốc  
2   

Phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 và các bệnh về đường 

hô hấp  
2   



Có thông báo công khai số điện thoại của cơ sở và có hoạt 

động tư vấn sử dụng thuốc qua điện thoại 
2   

Chương 

V 
QUẢN LÝ AN TOÀN NHÂN VIÊN (12 ĐIỂM) 12   

  

Có quy định yêu cầu nhân viên bán thuốc tự giác theo dõi 

sức khỏe bản thân, gia đình và các triệu chứng bệnh 

đường hô hấp. Khi xuất hiện triệu chứng viêm đường hô 

hấp cấp, nhân viên bán thuốc báo cáo ngay với người chủ 

cơ sở. 

2   

Nhân viên biết sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân 2   

Nhân viên thay đồ bảo hộ (khẩu trang, áo blouse) sau ít 

nhất 8 tiếng sử dụng 
2   

Nhân viên sát khuẩn tay ngay sau mỗi lần tiếp xúc với 

khách hàng 
2   

100% nhân viên của cơ sở khai báo y tế và thường xuyên 

cập nhật thông tin 
2   

100% nhân viên của cơ sở được cài đặt Bluezone 2   

Chương 

VI 
VỆ SINH CƠ SỞ (12 ĐIỂM) 12   

  

Có thực hiện việc lau chùi bằng dung dịch sát khuẩn đối 

với khu vực bán hàng ít nhất 01 lần/ngày  
4   

Có túi/thùng đựng riêng để chứa trang thiết bị phòng 

chống dịch đã qua sử dụng (khẩu trang, kính chắn giọt 

bắn,...) 

4   

Thực hiện vệ sinh môi trường xung quanh tại cơ sở bán lẻ 

ít nhất 01 lần/ngày khi có dịch 
4   

Tổng cộng 100   

 





HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO 

Cơ sở bán thuốc (Cơ sở) cần bảo đảm hoạt động kinh doanh thuốc an 

toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp tiềm ẩn trong cộng đồng. 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Mục tiêu chung 

Hướng dẫn cơ sở triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đáp ứng tốt với các yếu tố 

nguy cơ dịch bệnh. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Cung cấp công cụ và đánh giá thực trạng công tác phòng chống dịch 

COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của cơ sở. 

- Định hướng cho cơ sở xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động kinh doanh 

thuốc an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, người bán thuốc. 

- Bảo vệ người đến mua thuốc và người bán thuốc khỏi lây nhiễm dịch 

COVID-19, các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm 

chéo. 

- Bảo đảm duy trì dịch vụ kinh doanh thuốc trong thời điểm có dịch bệnh. 

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

2.1. Thời gian đánh giá 

Cơ sở xem xét, đối chiếu các nội dung của Bộ tiêu chí và tự thực hiện 

đánh giá định kỳ hằng tháng. 

2.2. Thành phần đoàn tự đánh giá 

- Cơ sở tự thành lập đoàn tự đánh giá. 

- Thành phần: Đoàn ít nhất là 02 người (Chủ cơ sở và 01 nhân viên bán 

thuốc). 

2.3. Quy trình cơ sở triển khai tự đánh giá 

Bước 1: Trước khi đánh giá: Cơ sở thành lập đoàn tự đánh giá. Các thành 

viên đoàn nghiên cứu nội dung tiêu chí để hiểu rõ ý nghĩa và phương pháp đánh 

giá. 

Bước 2: Trưởng đoàn đánh giá tổ chức họp để các thành viên trao đổi và 

thống nhất nội dung và phương pháp đánh giá. 

Bước 3: Thực hiện đánh giá. 

Bước 4: Sau khi hoàn thành đánh giá, trưởng đoàn họp với đầy đủ thành 

viên đoàn đánh giá để thống nhất kết quả đánh giá và khuyến nghị. 

Bước 5: Cơ sở cần triển khai các nội dung sau khi đánh giá: 

- Trình bày kết quả đánh giá và xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực 

phòng chống dịch của cơ sở tới toàn bộ nhân viên. 

- Gửi báo cáo định kỳ cho Phòng Y tế. 

- Rà soát lại các vấn đề còn tồn tại. 



- Xây dựng kế hoạch khắc phục những vấn đề tồn tại. 

- Thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng lực phòng 

chống dịch của cơ sở, bảo đảm cho cơ sở an toàn trong tình huống dịch bệnh 

tiềm ẩn trong cộng đồng. 

2.4. Phương pháp đánh giá 

- Căn cứ Bộ tiêu chí ban hành kèm Quyết định, được chia làm 6 Chương, 

11 Tiêu chí và 40 Tiểu mục. Điểm tối đa là 104 điểm (có 4 điểm thưởng). 

- Điểm của mỗi tiểu mục là điểm tối đa, không có điểm trung gian. 

- Điểm của mỗi tiêu chí bằng tổng điểm của các tiểu mục trong tiêu chí 

đó.  

- Phân loại kết quả: 

+ Cơ sở an toàn: Tổng điểm đạt ≥ 80 điểm và không có tiêu chí và 

chương nào đạt dưới 50% tổng điểm. 

+ Cơ sở an toàn ở mức thấp: Tổng điểm đạt từ ≥ 60 đến < 80 điểm 

hoặc có tổng điểm ≥ 80 điểm nhưng có tiêu chí hoặc chương bất kỳ đạt dưới 

50% tổng điểm. 

+ Cơ sở không an toàn: Tổng điểm đạt < 60 điểm. 

Cơ sở đạt điểm theo tiêu chuẩn “Cơ sở an toàn” được tiếp tục hoạt động. 

Cơ sở an toàn ở mức thấp hoặc cơ sở không an toàn phải tiến hành khắc phục 

ngay sau khi có kết quả đánh giá để đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở an toàn. 

2.5. Thời gian và thành phần Đoàn phúc tra:  

- Đại diện lãnh đạo Phòng Y tế, khoa Dược của Trung tâm Y tế huyện/thị 

xã/thành phố và các cán bộ khác. 

- Tiến hành phúc tra sau khi cơ sở đã tự kiểm tra và có báo cáo (nếu cần 

thiết). 

Trong quá trình thực hiện tự đánh giá và phúc tra, nếu có ý kiến góp ý, đề 

xuất về nội dung, quy trình thực hiện đánh giá và những vấn đề liên quan, đề 

nghị các đơn vị và cơ sở gửi ý kiến về cho Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế 

Thừa Thiên Huế qua mail: qlduochue@gmail.com. Phòng Nghiệp vụ Dược sẽ 

tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý, kiến nghị để hoàn thiện hơn nội dung 

cũng như phương pháp đánh giá, góp phần tăng cường ý nghĩa thực tiễn của 

hoạt động này. 
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