
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVD 
V/v xin ý kiến dự thảo Mẫu phiếu 

phân tích sử dụng thuốc 

An Giang, ngày   26  tháng 01 năm 2021 

 

  

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh 

 
 

 

Căn cứ Công văn số 82/KCB-NV ngày 22/01/2021 của Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh về việc xin ý kiến dự thảo Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc để thực hiện 

Nghị định số 131/2020/NĐ-CP  ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh như sau: 

- Có ý kiến góp ý Mẫu phiếu phân tích sử dụng thuốc trên cơ sở kế thừa mẫu 

phân tích sử dụng thuốc được ban hành kèm theo Thông tư số 31/2012/TT-BYT ngày 

20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh 

viện. 

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ sở gửi về Sở Y tế - Phòng Nghiệp vụ Dược 

trước ngày 28/01/2021và qua địa chỉ email: nghiepvuduocsytag@gmail.com. 

- Nếu đến thời điểm này mà không nhận được ý kiến góp ý từ các cơ sở thì 

xem như các cơ sở chấp nhận mẫu phiếu này. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và khẩn trương thực hiện./. 

       
 

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Lưu: VT, NVD. 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                  Phan Vân Điền Phương 
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