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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-SYT          An Giang, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) của các cơ sở 

bán buôn, bán lẻ thuốc đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  

kinh doanh 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 03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

Y tế quy định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ Thông báo số 74/TB-TTPVHCC ngày 11 tháng 7 năm 2021 của 

Trung tâm Phục vụ hành chính công về tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ 

yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là việc 

xuất hiện các ổ dịch mới trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh Dược tiếp tục hoạt 

động, Sở Y tế An Giang thông báo: 

1. Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận thực hành tốt (GPs) kể từ ngày hết 

hiệu lực Giấy chứng nhận thực hành tốt đối với các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc 

đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cho đến khi có 

thông báo mới. 

2. Trong quá trình hoạt động kinh doanh Dược, các cơ sở phải chấp hành 

đúng các quy định của Luật Dược 105/2016/QH13 và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Đối với các cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Báo cáo tóm 

tắt về hoạt động phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở trong thời 

gian 03 năm gần nhất tính từ thời điểm đánh giá liền trước (không bao gồm các 

đợt đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, Sở Y tế) đến ngày Giấy 

chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP) hết 

hạn, lưu tại cơ sở. 

- Đối với các cơ sở bán lẻ thuốc: Báo cáo tóm tắt về hoạt động của cơ sở 

bán lẻ thuốc trong thời gian 03 năm gần nhất tính từ thời điểm đánh giá liền 

trước (không bao gồm các đợt đánh giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế, 

Sở Y tế) đến ngày Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc (GPP) hết hạn và 

lập bảng tự đánh giá danh mục kiểm tra (checklist) về thực hành tốt cơ sở bán lẻ 
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thuốc đối với nhà thuốc (phụ lục II-a) hoặc Quầy thuốc (phụ lục II-b), lưu tại cơ 

sở, Cơ sở tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả tự đánh giá. 

3. Khi Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có thông báo mới về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào tình hình đó, Sở Y tế 

sẽ tiến hành thẩm định, đánh giá trực tiếp tại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận thực 

hành tốt (GPs) theo quy định. 

Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh 

doanh Dược trên địa bàn biết, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh 

doanh Dược thực hiện đúng phạm vi kinh doanh và chấp hành nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và triển khai thực hiện./. 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Thanh tra SYT; 

- Cổng thông tin Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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