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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SYT-NV 

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày          tháng  01 năm 2021 

V/v thủ tục cấp, điều chỉnh  

chứng chỉ hành nghề dược 
 

 

 

 

Kính gửi:  
 

 

 

 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc; 

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

- Các Doanh nghiệp kinh doanh thuốc; 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc. 

(gửi qua hệ thống https://duocquocgia.com.vn) 
 

Liên quan đến vướng mắc trong việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

(CCHND), Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có các văn bản gửi Cục Quản lý 

Dược hướng dẫn. Trên cơ sở ý kiến của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 

18756/QLD-KD ngày 25/12/2020 về việc cấp chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y 

tế thông báo: 

1. Dược sĩ trung cấp sau khi tốt nghiệp đại học phải có 02 năm thực 

hành chuyên môn tại cơ sở kinh doanh dược phù hợp (nhà thuốc) và thời gian 

thực hành chuyên môn chỉ được tính sau khi cá nhân có bằng tốt nghiệp đại học 

ngành dược thì được đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (CCHND) với vị trí 

hành nghề là người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc. 

2. Người đang có CCHND với văn bằng chuyên môn là Dược sĩ trung 

cấp nay đã tốt nghiệp Cao đẳng dược và đề nghị Sở Y tế cấp CCHND với văn 

bằng dược sĩ cao đẳng thì nộp hồ sơ điều chỉnh CCHND theo quy định tại Điều 

5 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 được sửa đổi bổ sung theo quy định 

tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018. Hồ sơ đề 

nghị điều chỉnh không yêu cầu có giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên 

môn tại cơ sở dược phù hợp. 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh, các Phòng Y tế huyện, thị xã, 

thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh thuốc phổ biến nội dung thông báo 
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đến các cá nhân hành nghề dược, các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thuộc địa 

bàn, phạm vi quản lý biết và thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ) để được hướng dẫn. 

Gửi kèm: Công văn số 18756/QLD-KD ngày 25/12/2020 của Cục Quản 

lý Dược. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- BVĐK Vạn Phước; 

- TTYT Vietsovpetro;    

- Các PKĐK; 

- Lưu: VT, NV. 

                       

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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