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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện các quy định quản lý nhà nước
về dược, mỹ phẩm năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các doanh nghiệp kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 4369/QĐ-BYT ngày 23/9/2019 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về ban hành 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; Công văn số 15294/QLDVP ngày 24/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá
việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020. Sở Y
tế hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể như sau:
I. Mục đích kiểm tra
1. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về dược
và mỹ phẩm tại các huyện, thành phố;
2. Đánh giá việc thực hiện các quy định về dược và mỹ phẩm tại các đơn vị y
tế, các cơ sở kinh doanh dược, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh;
3. Sử dụng kết quả kiểm tra để làm cơ sở xét thi đua khen thưởng cuối năm
trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm của Sở Y tế và các Đơn vị trực thuộc.
II. Đối tượng và nội dung kiểm tra
1. Đối tượng kiểm tra:
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;
- Trung tâm y tế các huyện, thành phố;
- Các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa;
- Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc;
- Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm;
2. Nội dung kiểm tra:
- Thực hiện theo quy định tại Mục I của 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 (có 06 phụ lục đính kèm).
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- Nội dung bảng điểm, các biểu mẫu, văn bản hướng dẫn, Sở Y tế đăng tải
tại Website của Sở Y tế: http://www.soyte.sonla.gov.vn các đơn vị tải nội dung
văn bản và các biểu mẫu hướng dẫn để thực hiện.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công tác phổ biến nội dung văn bản
- Phòng Y tế các huyện, thành phố thông báo nội dung văn bản này tới các
cơ sở bán lẻ thuốc đăng ký hộ kinh doanh cá thể, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm
trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các cơ sở tự kiểm tra và báo cáo các nội dung liên
quan về Phòng Y tế, Sở Y tế theo hướng dẫn.
- Các doanh nghiệp kinh doanh dược thông báo nội dung văn bản này tới
các nhà thuốc, quầy thuốc trực thuộc để tiến hành tự kiểm tra.
2. Tự kiểm tra
- Phòng Y tế các huyện, thành phố;
- Các bệnh viện, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,
Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.
- Các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm.
- Các cơ sở y tế khác không ghi cụ thể tại hướng dẫn, biểu mẫu kèm theo
đối chiếu các hoạt động chuyên môn về dược tại đơn vị, tiến hành kiểm tra các
nội dung tương ứng.
3. Cấp trên kiểm tra cấp dưới
- Các bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện, thành phố trực tiếp kiểm tra
100% các Trạm Y tế trực thuộc.
- Phòng Y tế các huyện, thành phố: Kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm
trên địa bàn quản lý, phúc tra các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn.
- Các doanh nghiệp kinh doanh dược trực tiếp kiểm tra các cơ sở bán lẻ trực
thuộc; đảm bảo kiểm tra trực tiếp 100% các cơ sở chưa được kiểm tra 6 tháng đầu
năm
- Sở Y tế tiến hành phúc tra kết quả kiểm tra một số đơn vị.
4. Các tính điểm và đánh giá xếp loại theo bảng điểm
a) Cách tính điểm
- Điểm chuẩn thực tế: Là điểm chuẩn đã trừ điểm những nội dung có trong
bảng điểm mà đơn vị không có đối tượng áp dụng.
- Điểm chấm: Theo hướng dẫn chi tiết tại Bảng điểm.
- Điểm phạt: Theo hướng dẫn chi tiết tại Bảng điểm.
- Điểm thưởng: Theo hướng dẫn chi tiết tại Bảng điểm.
- Điểm kiểm tra = Tổng điểm chấm- Tổng điểm phạt + Tổng điểm thưởng
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b) Đánh giá, xếp loại
- Tổng số điểm kiểm tra đạt 90% trở lên so với điểm chuẩn thực tế: Xếp
loại xuất sắc.
- Tổng số điểm kiểm tra đạt 80-89% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại tốt.
- Tổng số điểm kiểm tra đạt 65-79% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại khá.
- Tổng số điểm kiểm tra đạt 50-64% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại
trung bình.
- Tổng số điểm kiểm tra đạt dưới 50% so với điểm chuẩn thực tế: Xếp loại kém.
5. Thời gian kiểm tra và tổng hợp, báo cáo
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở có hoạt động về dược và mỹ
phẩm trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tiến hành tự kiểm tra đánh giá các hoạt
động có liên quan đến công tác dược, mỹ phẩm của đơn vị theo nội dung kiểm tra
nêu trên.
- Phòng Y tế các huyện, thành phố; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ
phẩm, thực phẩm tỉnh; Các đơn vị y tế, các doanh nghiệp kinh doanh dược tổng
hợp kết quả kiểm tra, đánh giá, chấm điểm báo cáo Sở Y tế trước ngày 05/11/2020
(Gửi trước bản điện tử theo địa chỉ email: hantn.syt@sonla.gov.vn hoặc
qldsyt001@gmail.com)
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc, các đơn vị liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, chuyên viên Phòng
Nghiệp vụ Y Dược Sở Y tế, số điện thoại: 0985395899 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVYD.
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