
      UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

      Số:                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

              Đăk Nông, ngày          tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

    Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc  

và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH 13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định 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 Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Y tế 

Quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ Y Dược; 

 Căn cứ hồ sơ yêu cầu cấp chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và hồ 

sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhân đủ điều kiện kinh doanh thuốc của các cơ sở kinh 

doanh thuốc trên địa bàn các huyện (có danh sách đính kèm). 

 I/ MỤC TIÊU 

 Đảm bảo cho cơ sở bán lẻ thuốc triển khai, thực hiện tốt các quy trình thao tác 

chuẩn theo các tiêu chí của Phụ lục II Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và 

Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Bộ Trưởng 

Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.  

II/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thời gian kiểm tra: từ ngày 2/06/2022 đến ngày 15/06/2022 

 2. Địa điểm kiểm tra: Tổ chức kiểm tra chấm điểm GPP tại 25 cơ sở 

-  10 cơ sở huyện Cư Jút, 04 cơ sở tại huyện Đắk Song, 02 cơ sở huyện Đắk 

Glong, 02 cơ sơ tại huyện Tuy Đức, 04 cơ sở tại huyện Đắk Mil, 03 cơ sở tại Thành 

phố Gia Nghĩa 

- Thành phần tham dự: Phòng Nghiệp vụ Y Dược 04 cán bộ, mời 01 cán bộ đại 

diện phòng Y tế. 

 



III/ NỘI DUNG  

- Đoàn công tác theo quyết định đi đến cơ sở bán lẻ thuốc kiểm tra, đánh giá, 

chấm điểm với các nội dung của phụ lục II: Danh mục kiểm tra “Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc” GPP ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018 ngày 22 tháng 01 năm 

2018 của Bộ Y tế và Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 

2018 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

- Hướng dẫn các cơ sở báo cáo khắc phục những nội dung mà cơ sở chưa đạt 

các tiêu chí của bảng điểm phụ lục II. 

         IV/ ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ VÀ PHƯƠNG TIỆN 

1. Địa điểm, thời gian kiểm tra: 

Thời gian, địa điểm kiểm tra chấm điểm từng huyện có thể thay đổi tuỳ theo 

công việc tại Sở Y tế và việc chấp hành của các cơ sở đề nghị kiểm tra chấm điểm 

(nếu thay đổi Sở Y tế sẽ thông báo trực tiếp cho các cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc – GPP). 

STT Thời gian 

Địa điểm 

Đắk Mil Đắk 

Song 

Tuy 

Đức 

Đắk 

Glong 

Gia 

Nghĩa 

Cư 

Jút 

01 Ngày 2/6/2022 x      

02 Ngày 3/6/2022 

 

 x     

03 Ngày 4/6/2022 

 

  x    

04 Ngày 6/6/2022    x   

05 Ngày 7/6/2022     x  

06 Ngày 13/6/2022 

đến ngày 

15/6/2022 

     x 



 Ngoài kế hoạch này, Sở Y tế sẽ thông báo trực tiếp cho các cơ sở bằng điện 

thoại trước khi thẩm định 1-2 ngày. 

2. Kinh phí và phương tiện 

a, Phượng tiện: do văn phòng cơ quan Sở Y tế bố trí 

b, Kinh phí: Từ nguồn phí, lệ phí hành nghề 

- Công tác phí: 8 ngày x 200.000đ/ngày x 05 người = 8.000.000đ (Tám triệu 

đồng chẵn). 

- Lưu trú qua đêm: 2 đêm x 300.000đ/đêm x 5 người = 3000.000đ (Ba triệu 

đồng) 

- Xăng xe, văn phòng phẩm: Theo định mức của phương án chi. 

Tổng cộng: (Mười bốn triệu đồng chẵn). 

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Phòng Nghiệp vụ Y Dược chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo Kế 

hoạch gồm các nội dung trên. Thanh quyết toán đúng quy định chế độ tài chính hiện 

hành./. 

 

Nơi nhận:     
- Văn phòng Sở;  

- Các cơ sở đề nghị (thông báo); 

- Website Sở Y tế;  
- Lưu VT, NVYD, Thuy. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Trần Quang Hào 
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