
UBND TỈNH SƠN LA 
SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVYD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày          tháng 01 năm 2022 

V/v thông báo Quyết định số 
696/QĐ-QLD kèm theo Sổ tay 

thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

 

 Ngày 1/12/2021, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 

696/QĐ-QLD về việc ban hành Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ Dược và triển khai các hoạt động tại cơ sở bán lẻ thuốc 

một cách hiệu quả, thống nhất, hướng tới đảm bảo cung ứng, sử dụng thuốc hợp 

lý, an toàn.  

 Để đảm bảo tất cả các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh có điều kiện 

tiếp cận tài liệu này, Sở Y tế đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố thông báo đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý  Quyết định 

696/QĐ-QLD kèm theo Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc (có Tài liệu kèm 

theo).  

Các đơn vị có thể truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo địa 

chỉ http://www.soyte.sonla.gov.vn  để download nội dung Quyết định 696/QĐ-

QLD kèm theo Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc để thực hiện. 

 Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- Các Doanh nghiệp kinh doanh Dược;  
- Lưu: VT, NVYD. 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải 
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