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KẾ HOẠCH 

Thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm và 

đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 

tại các cơ sở bán lẽ thuốc trên địa bàn huyện Nghi Xuân  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 871/KH-SYT ngày 11/3/2022 của Sở Y tế, kiểm 

tra công tác quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2021; Văn bản số 

858/SYT- NVD ngày 11/3/2022 của Sở Y tế về việc đảm bảo cung cấp trang 

thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 ; Văn bản số 343/UBND-YT 

ngày 02/3/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc tăng cường công tác QLNN, 

kiểm tra việc mua bán các thuốc, kit test và các mặt hàng phục vụ phòng, chống 

dịch Covid-19. 

 Để đánh giá việc thực hiện các quy định về kinh doanh, bán lẽ thuốc, mỹ 

phẩm theo quy định của Nhà nước tại các cơ sở bán lẽ thuốc trên địa bàn huyện, 

Đặc biệt việc mua bán các thuốc, kit test và các mặt hàng phục vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 trong thời gian qua. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc kinh 

doanh, sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng; 

không niêm yết giá bán; thông tin, quảng cáo thuốc không đúng quy định.vv... 

UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các cơ sở kinh doanh, 

bán lẽ thuốc trên địa bàn huyện cụ thể như sau: 

 I. Mục tiêu:  

 - Thực hiện các quy định của pháp về kinh doanh, bán lẽ thuốc. 

 - Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dược. 

 - Kiểm soát việc sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém 

chất lượng; thông tin, quảng cáo thuốc không đúng quy định, quảng cáo quá 

công dụng của thuốc và đảm bảo cung ứng đủ thuốc, an toàn, chất lượng thuốc 

cho người bệnh trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. 

 II. Đối tượng kiểm tra. 

 - Các tủ thuốc tại Trạm Y tế xã, thị trấn; 

 - Các cơ sở kinh doanh, bán lẽ thuốc, mỹ phẩm và các vật tư y tế phòng 

chống dịch Covid-19. 

 III. Nội dung kiểm tra. 

 - Tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn năm 2021 

theo nội dung tại mục 7 - Tại cơ sở bán lẻ, ban hành kèm theo Quyết định số 

4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ Y tế. Riêng việc thực hiện các quy định 

về nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP” kiểm tra theo 

Phụ lục II-2a Danh mục kiểm tra Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với nhà 



thuốc, Phụ lục II-2b Danh mục kiểm tra Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đối với 

quầy thuốc và Phụ lục II-2c Danh mục kiểm tra Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

đối với tủ thuốc (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 

tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

 1. Cụ thể nội dung kiểm tra việc kinh doanh, bán thuốc, mỹ phẩm ( Mục 

7. Theo quyết định số 4369/QĐ-BYT) 

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

 - Việc thực hiện các quy định chuyện môn về dược, quy chế kê đơn thuốc 

trong điều trị ngoại trú và quy định về 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 (CNTT) 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. 

 - Kiểm tra các quy định về nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc-GPP” có bảng kiểm riêng; 

 2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh dược( 

kiểm tra các nội dung hoạt động năm 2021 và quí I/ 2022. 

 - Thực hiện mua bán, kinh doanh, phân phối, bán lẽ các trang thiết bị y tế, 

bộ kit test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SAR-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp 

phép lưu hành, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ; đồng thời thực hiện 

niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và đảm bảo chất lượng cung ứng các sản 

phẩm này đến người dân. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng Y tế chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, chuẩn bị các điều 

kiện, bố trí thời gian và tổ chức kiểm tra kiểm tra theo kể hoạch;Tham mưu 

UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về hành nghề Y, Dược tư 

nhân huyện;  

 2. Các phòng, đơn vị liên quan (KH&HT, Công an, Trung tâm Y tế....) 

chủ động bố trí cán bộ tham gia đoàng kiểm tra đảm bảo theo kế hoạch.  

 3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 

 - Tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến cho các nhà thuốc, quầy 

thuốc, trạm Y tế xã, thị trấn về các quy định của pháp luật trong kinh doanh 

dược, mỹ phảm và các mặt hàng phòng, chống dịch Covid-19 (trang thiết bị, vật 

tư y tế phòng, chống dịch, thuốc kháng vi rút điều trị Covid-19,…). 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra 

việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành 

vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 4. Thời gian kiểm tra : Dự kiến từ 17/3/2022 đến 29/3/2022 (Thời gian cụ 

thể đoàn sẽ thông báo sau). 



 V. Bảo đảm kinh phí 

 Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí 

kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước và kinh phí huy động từ các nguồn hợp 

pháp khác. 

 Trên đây là Kế hoạch Thực hiện kiểm tra công tác quản lý nhà nước về 

dược, mỹ phẩm và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các cơ sở bán lẽ thuốc trên địa bàn huyện Nghi Xuân; Yêu cầu 

các phòng, ngành, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch 

này; Giao phòng Y tế kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng 

hợp kết quả báo cáo UBND huyện và Sở Y tế theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c) 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Trung tâm Y tế;  

- Phòng HK&HT; 

- Công An huyện; 

- Các thành viên đoàn kiểm tra;  

- UBND, Trạm y tế 17 xã, thị trấn;  

- Các cơ sở bán lẽ thuốc;                             

- Lưu: VT,YT; 

    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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