
 

 

       Kính gửi:  

- Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn. 

(Sau đây gọi tắt là đơn vị) 

 

Thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTG ngày 23/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19. Trước 

tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

Sở Y tế đề nghị: 

1. Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh : 

- Tiếp tục triển khai tự đánh giá việc đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, 

hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn trong cộng động theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 1094/QĐ-SYT ngày 09/4/2020 của Sở Y tế về việc 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 (Bộ tiêu chí). 

- Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc (GPP) tại 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.  

- Các cơ sở bán lẻ phải tiến hành việc kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu 

Dược Quốc gia đúng quy định, khi đã liên thông phải cập nhật đầy đủ và kịp thời 

dữ liệu lên Hệ thống.  

2. Phòng Y tế huyện/thị xã và thành phố: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các quy định nêu 

trên và các chỉ đạo của cơ quan chức năng liên quan đến công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại các cơ sở bán lẻ thuốc theo đúng quy định. 

 

 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 1630/SYT-NVD 
V/v tiếp tục triển khai “ Bộ Tiêu chí Cơ 

sở bán thuốc an toàn phòng chống dịch 

COVID-19 và các dịch bệnh viêm  

đường hô hấp cấp” 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2021 
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Vậy Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện. ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Phòng Thanh tra (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Lê Viết Bắc 
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