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Kính gửi:  

   - Các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập; 

   - Các nhà thuốc thuộc phòng khám Đa khoa ngoài công lập; 

   - Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

 

Thực hiện Công văn số 2384/SYT-NVYD  ngày 07/10/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược và 

mỹ phẩm năm 2022. Văn phòng HĐND-UBND thành phố hướng dẫn các cơ sở 

kiểm tra công tác dược và mỹ phẩm năm 2022 trên địa bàn thành phố như sau: 

1. Hình thức kiểm tra 

Các cơ sở tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo công tác quản lý dược và mỹ 

phẩm năm 2022 của cơ sở. 

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá  

Thực hiện theo Quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc 

thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo 

Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2.1. Đối với cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc, nhà thuốc thuộc phòng khám 

Đa khoa ngoài công lập, quầy thuốc) tự kiểm tra theo nội dung sau: 

+ Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 

+ Việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược, quy chế kê đơn thuốc 

trong điều trị ngoại trú và quy định về quản lý giá thuốc; 

+ Việc thực hiện các quy định về nguyên tắc “Thực hành tốt nhà thuốc - 

GPP”; 

+ Công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng thuốc; 

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc; 

+ Việc cập nhật thông tin thuốc theo yêu cầu của cơ quan quản lý; 

+ Việc thực hiện quy định của pháp luật trong việc kinh doanh thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt.  

(Có bảng điểm tự kiểm tra theo phụ lục 1 gửi kèm theo công văn này) 

2.2. Đối với cơ sở kinh doanh mỹ phẩm: 

+ Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

+ Việc thực hiện các quy định về quản lý mỹ phẩm. 



 

(Có bảng đánh giá theo phụ lục 2 gửi kèm theo công văn này). 

3. Thời gian kiểm tra và báo cáo 

Các cơ sở tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố (Số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) hoặc 

gửi bản mềm vào gmail: Nga9415@gmail.com trước ngày 03/11/2022. Các cơ 

sở truy cập vào trang thông tin điện tử của thành phố: 

https://thanhpho.langson.gov.vn để tải Bảng kiểm tra tự chấm điểm theo lĩnh 

vực kinh doanh. 

Đề nghị các cơ sở triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung trên. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ sở kiên hệ với Văn phòng HĐND-

UBND thành phố (Bộ phận y tế, ĐT: 02053.872.440, Di động: 0823209969) để 

phối hợp giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C,PCVP;  

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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