Bảng tổng hợp
câu hỏi - trả lời tại Hội nghị phố biến Nghị định tổ chức, hoạt động dược lâm sàng

STT
Nội dung câu hỏi
1
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP, số lượng người làm công tác dược lâm
sàng:
- 01 người phụ trách dược lâm sàng;
- 01 người làm công tác dược lâm sàng/200 giường bệnh nội
trú;
- 01 người/1000 đơn thuốc ngoại trú BHYT.
Vậy một bệnh viện có 200 giường bệnh và trung bình 1000
đơn thuốc ngoại trú cần thiết bao nhiêu người? Tối thiểu 3
người hay chỉ cần 1 người vừa phụ trách vừa làm công tác
nội, ngoại trú.
2
Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP, chỉ tiêu dược lâm sàng với số lượt khám
ngoại trú có thẻ BHYT là 1 người/1000 lượt. Vậy, lượt khám
ngoại trú không có thẻ BHYT có tính vào lượt khám hay
không tính.
3
Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP quy định điều kiện của người làm công tác
dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học
cổ truyền. Vậy, đối với các chuyên ngành chuyên sâu như
ung bướu, huyết học,… Người làm công tác DLS có cần có
văn bằng, chứng chỉ nào khác không?
1

Nội dung trả lời
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có từ 200
giường bệnh trở lên phải bố trí 01 người phụ trách công
tác dược lâm sàng và phải có số lượng người làm công tác
dược lâm sàng với tỉ lệ ít nhất 01 người cho mỗi 200
giường bệnh nội trú và ít nhất 01 người cho mỗi 1.000 đơn
thuốc được cấp phát cho người bệnh ngoại trú có thẻ bảo
hiểm y tế trong một ngày. Vậy, phải có ít nhất là 03 người.

- Việc khám ngoại trú không có thẻ BHYT không được
cung ứng thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà do nhà
thuốc thực hiện. Vì vậy, chỉ tính 1.000 đơn thuốc/ người
bệnh ngoại trú có thẻ BHYT.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
bằng Y học cổ truyền có quy định cụ thể về những văn
bằng, chứng chỉ cần có thêm. Còn các chuyên ngành khác
thì không có quy định bổ sung thêm.
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Tại Điều 5 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP có quy định người
phụ trách công tác dược lâm sàng có chứng chỉ hành nghề về
dược lâm sàng, vậy:
- 1 viên chức A đã có chứng chỉ hành nghề dược về phụ trách
chuyên môn của nhà thuốc, nay được phân công làm người
phụ trách dược lâm sàng thì trong chứng chỉ hành nghề sẽ bổ
sung thêm phạm vi là người phụ trách lâm sàng tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.

- Viên chức A có thể phụ trách chuyên môn tại nhà thuốc và
phụ trách dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
không?
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Người đảm nhiệm công tác dược lâm sàng Bệnh viện có yêu
cầu chứng chỉ hành nghề. Vậy chứng chỉ hành nghề Dược
nói chung hay chứng chỉ hành nghề Dược lâm sàng.

2

- Nếu viên chức A chuyển từ người phụ trách chuyên môn
của nhà thuốc sang công tác tại khoa dược thì phải đáp
ứng điều kiện người phụ trách công tác dược lâm sàng quy
định tại Điều 5 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP và phải đề
nghị điều chỉnh phạm vi chuyên môn trong CCHN nếu
trong CCHN chưa có phạm vi phụ trách công tác dược lâm
sàng.
- Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật Dược
2016 thì nếu viên chức A phụ trách chuyên môn tại nhà
thuốc thì phải có mặt trong toàn bộ thời gian hoạt động
của nhà thuốc và chỉ được chịu trách nhiệm chuyên môn
đối với 01 cơ sở kinh doanh dược và tại 1 địa điểm kinh
doanh dược. Vì vậy, viên chức A phải thực hiện các nghĩa
vụ nêu trên quy định tại Điều 31 Luật Dược 2016.
- Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP có quy
định cụ thể: Người phụ trách công tác dược lâm sàng tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng điều kiện quy
định tại Điều 21 Luật Dược và có Chứng chỉ hành nghề
dược theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Dược. Trong
nội dung Chứng chỉ hành nghề Dược đã liệt kê tất cả các
phạm vi hành nghề mà người được cấp CCHN đủ điều
kiện đáp ứng. Trường hợp CCHND chưa có phạm vi phụ
trách dược lâm sàng thì nộp hồ sơ đề nghị bổ sung phạm
vi hành nghề.
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- Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề dược lâm sàng - Theo quy định tại Luật Dược và Nghị định số
có cần Quyết định thành lập tổ dược lâm sàng Bệnh viện hay 54/2017/NĐ-CP, người đề nghị cấp CCHN phải có giấy
chỉ cần xác nhận thực hành dược lâm sàng tại Bệnh viện
xác nhận thực hành chuyên môn. Thời gian thực hành
chuyên môn dược lâm sàng được Lãnh đạo cơ sở xác nhận
trên cơ sở phân công nhiệm vụ làm công tác dược lâm
sàng, có thể thành lập hoặc tổ chức bộ phận dược lâm sàng
theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP.
Người phụ trách công tác dược lâm sàng có bắt buộc phải có Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP,
trình độ sau Đại học chuyên ngành dược lý - dược lâm sàng người phụ trách công tác dược lâm sàng không bắt buộc
không?
phải có trình độ sau Đại học, chỉ cần đáp ứng theo quy
định tại Điều 21 Luật Dược 2016.
Theo điểm a khoản 2 Điều 5 và điểm d khoản 4 Điều 5, người
đã làm công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh đã tổ chức hoạt động dược lâm sàng thì được chứng
nhận nội dung thực hành chuyên môn nào? Có phải nội dung
“nghiên cứu dược lý, dược lâm sàng” không?
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- Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 5 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP, cơ sở đã tổ chức hoạt động dược lâm
sàng theo Thông tư số 31/2012/TT-BYT là một trong các
cơ sở thực hành chuyên môn
- Theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Luật dược 2016, dược
lâm sàng là hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành
dược về tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả...
- Chương III Thông tư 31/2012/TT-BYT quy định nhiệm
vụ chuyên môn của dược sĩ lâm sàng trong đó gồm các
hoạt động dược lâm sàng và nghiên cứu khoa học liên
quan đến sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, nghiên cứu sử
dụng thuốc trên lâm sàng.
Vì vậy, người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh đã tổ chức hoạt động dược lâm sàng thì
được chứng nhận nội dung thực hành “nghiên cứu dược
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Cần phải cung cấp các bằng chứng gì để xác nhận đã thực
hiện nội dung thực hành quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5
Nghị định? Danh sách bệnh viện có tổ chức hoạt động dược
lâm sàng do ai công bố?
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Mẫu Giấy xác nhận thời gian thực hành thực hiện theo quy
định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP với nội dung thực hành
quy định tại khoản 9 Điều 20 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
hay theo Mẫu khác?
Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP quy định:
“đề xuất mô hình hoạt động và quy chế làm việc”. Vậy có
những tài liệu hướng dẫn để xây dựng mô hình và quy chế
để các cơ sở tham khảo và xây dựng?
Điều 14 quy định người làm công tác dược lâm sàng làm việc
toàn thời gian hoặc bán thời gian tại một số khoa lâm sàng.
Vậy dược sĩ làm công tác lâm sàng tại nhà thuốc trong khuôn
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lý, dược lâm sàng” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5
Nghị định số 131/2020/NĐ-CP.
- Bằng chứng xác nhận đã thực hiện nội dung thực hành
là Giấy xác nhận thời gian thực hành thực hiện theo Mẫu
số 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số
54/2017/NĐ-CP.
- Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã tổ chức dược
lâm sàng theo Thông tư 31/2012/TT-BYT thì tổ chức bộ
máy, nhân sự, nhiệm vụ phải có hoạt động dược lâm sàng
và người làm công tác dược lâm sàng phải đáp ứng các
điều kiện của dược sĩ lâm sàng quy định tại Điều 3 Thông
tư 31/2012/TT-BYT và được Lãnh đạo Cơ sở phân công
nhiệm vụ. Thời gian bắt đầu thực hiện nhiệm vụ và Bản
phân công nhiệm vụ chính là bằng chứng để chứng minh
việc thực hiện hoạt động dược lâm sàng. Ngoài ra, người
làm công tác dược lâm sàng còn có thể cung cấp thêm các
chứng chỉ/giấy chứng nhận đào tạo liên tục trong quá trình
hoạt động.
Giấy xác nhận thời gian thực hành thực hiện theo Mẫu số
3 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 54/2017/NĐCP.
Vấn đề này từng cơ sở tự xây dựng mô hình và quy chế
làm việc tùy theo quy mô của cơ sở. Theo quy định của
pháp luật hiện hành không có quy định mẫu để các đơn vị
tham khảo.
Người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc thực hiện
3 nhiệm vụ được quy định tại Điều 9 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP và không liên quan đến hoạt động của
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viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phải làm việc tại khoa
lâm sàng không?
- Việc tham gia các hội nghị, hội thảo có được coi là đào tạo
liên tục?
- Hiện nay chưa có chứng chỉ đào tạo liên tục thì có được
hoạt động dược lâm sàng nữa không?
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Việc đào tạo liên tục sẽ áp dụng theo Thông tư số
22/2013/TT-BYT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số
26/2020/TT-BYT) hay áp dụng Nghị định số 54/2017/NĐCP?
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Bệnh viện thuộc Bộ Công an là bệnh viện hạng 1 nhưng chưa
được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối thì có phải thực
hiện theo lộ trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17
không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số
131/2020/NĐ-CP, thì từ ngày 01/01/2021, các bệnh viện
hạng 1 trở lên phải có hoạt động dược lâm sàng. Vậy tại thời
điểm hiện nay, để xếp hạng Bệnh viện thì phải tổ chức hoạt
động dược lâm sàng theo Nghị định số 131/2020/NĐ-CP đối
với bệnh viện hạng 1. Tiêu chí này có phải là tiêu chí bắt
buộc hay không?
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các khoa lâm sàng. Vì vậy, không phải làm việc tại các
khoa lâm sàng.
- Cơ sở đào tạo liên tục, các hình thức đào tạo liên tục và
nguyên tắc quy đổi được quy định tại khoản 2 Điều 2 và
Điều 6 Thông tư số 22/2013/TT-BYT (được sửa đổi, bổ
sung bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT).
- Theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT được sửa đổi, bổ
sung tại Thông tư số 26/2020/TT-BYT, cán bộ y tế đang
làm việc tại các cơ sở y tế trong toàn quốc là đối tượng
phải tham gia đào tạo liên tục. Quy định này đã được thực
hiện từ 01/10/2013.
- Việc đào tạo liên tục của người làm công tác dược lâm
sàng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2013/TTBYT được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 26/2020/TTBYT.
- Việc cập nhật kiến thức chuyên môn về dược của người
phụ trách công tác dược lâm sàng thực hiện theo quy định
tại Luật Dược 2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP
Theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật dược, các bệnh
viện từ hạng 1 trở lên phải tổ chức hoạt động dược lâm
sàng từ 01/01/2021.
Việc phân hạng bệnh viện thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005.
Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định số 131/2020/NĐ-CP từ
1/1/2021 Bệnh viện hạng 1 trở lên phải tổ chức hoạt động
dược lâm sàng.
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Trạm y tế xã từ 01/01/2030 phải tổ chức hoạt động dược lâm Nghị định số 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã được
sàng. Vậy việc bố trí dược sĩ cho trạm y tế xã, phường thực ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021. Vì vậy, các cơ sở
hiện như thế nào?
khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả trạm y tế xã phải có kế
hoạch triển khai thực hiện (có kế hoạch đào tạo, sắp xếp
vị trí việc làm...) theo quy định.
Các nội dung khác
Nên giữ nguyên phiếu phân tích sử dụng thuốc và dán vào Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã nghiên cứu xây dựng
bệnh án dù có ý kiến tư vấn hoặc không có ý kiến tư vấn của hướng dẫn về phiếu phân tích sử dụng thuốc và sẽ ban
người làm công tác dược lâm sàng để đảm bảo tính khách hành trong thời gian tới.
quan, minh bạch.
Tuy nhiên, việc đưa mẫu phân tích sử dụng thuốc vào bệnh
án có thể gây ra các trường hợp xuất toán BHYT. Vì vậy,
Cục Quản lý khám, chữa bệnh đang xin ý kiến các đơn vị
có liên quan về dự thảo Mẫu Phiếu và việc có dán hay
không dán Phiếu trong hồ sơ bệnh án.
Hiện nay, trong chuyên khoa da liễu, ngoài việc sử dụng Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của
thuốc thì vai trò hỗ trợ của mỹ phẩm, kem bôi với số công Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng
bố là trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng ngày càng dùng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong lĩnh vực dược liên
nhiều. Nhưng chưa có quy định giám sát và viết báo cáo về quan đến thuốc. Vì vậy, đối với nội dung liên quan đến
vấn đề như dị ứng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Vậy vấn thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế, Cục Quản lý
đề này thực hiện như thế nào?
Dược sẽ chuyển đề nghị này đến đơn vị chức năng của Bộ
Y tế để nghiên cứu, bổ sung trong các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến kiến nghị này.
Thông tư số 26/2020/TT-BYT đã bãi bỏ Điều 10, 11, 12 của - Điều 10, 11, 12 của Thông tư số 22/2013/TT-BYT có
Thông tư số 22/2013/TT-BYT. Vậy các trường hợp xin cấp quy định nội dung thuộc TTHC, theo quy định về xây
mã cơ sở đào tạo liên tục, xây dựng và phê duyệt kế hoạch dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì Thông tư
đào tạo liên tục theo văn bản nào hay quy trình như thế nào? hướng dẫn không được quy định các nội dung liên quan
đến thủ tục hành chính vì vậy Thông tư số 26/2020/TTBYT đã bãi bỏ các Điều 10, 11, 12 của Thông tư số
22/2013/TT-BYT. Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số
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- Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 22/2013/TT-BYT được sửa
đổi bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT quy định giảng viên
đào tạo thực hành dược lâm sàng phải có CCHN. Vậy CCHN
có phải là CCHN Dược hay CCHN nào?
- Các đơn vị bắt buộc xây dựng chương trình đào tạo dược
lâm sàng 120 tiết theo ĐH Dược Hà Nội hay có thể chủ động
xây dựng theo quy định tại Thông tư số 26/2020/TT-BYT.
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26/2020/TT-BYT có quy định: “Các cơ sở đã nộp Hồ sơ
đề nghị cấp mã cơ sở đào tạo liên tục trước thời điểm
Thông tư này có hiệu lực thì việc xét cấp mã cơ sở đào tạo
liên tục được Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương thực hiện theo quy định tại Thông tư số
22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ
y tế.”.
Các trường hợp đề nghị cấp mã cơ sở đào tạo liên tục sau
ngày 01/3/2021 (thời điểm Thông tư số 26/2020/TT-BYT
có hiệu lực) Bộ Y tế sẽ có các văn bản hướng dẫn trong
thời gian tới.
- Bộ Y tế đang xây dựng Nghị định về đào tạo chuyên sâu
đặc thù, trong dự thảo Nghị định bao gồm các nội dung
quy định: Đào tạo cấp văn bằng và Đào tạo cấp chứng chỉ
trong lĩnh vực sức khỏe.
- Căn cứ khoản 7 Điều 1 Thông tư số 26/2020/TT-BYT
sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 22/2013/TT-BYT có
quy định cụ thể Giảng viên đào tạo thực hành lâm sàng
phải có chứng chỉ hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên
môn phù hợp với chương trình, đối tượng đào tạo liên tục.
- Thời gian tham gia đào tạo liên tục: Cán bộ y tế trong 5
năm với 120 tiết, lĩnh vực khám, chữa bệnh trong 2 năm
với 48 tiết. Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo được Bộ
Y tế giao làm đầu mối đang phối hợp với Trường Đại học
Dược Hà Nội, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
và các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình sử dụng
chung cho toàn quốc về đào tạo liên tục dược lâm sàng.
Ngoài chương trình đào tạo 120 tiết, sẽ có nhiều chương

- ĐH Y, Dược Tp. HCM đang xây dựng chương trình đào
tạo cấp chứng chỉ thực hành dược lâm sàng gồm 16 tín chỉ
(5 học phần) thì có thể sử dụng không?
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- Việc xây dựng chương trình đào tạo liên tục về dược lâm
sàng cho các đối tượng là dược sĩ vừa ra trường có được
không?
- Về đào tạo liên tục: có văn bản hướng dẫn về việc quy đổi
giữa số giờ và số tiết trong đào tạo liên tục không? Vì một số
giấy chứng nhận ghi thời gian thực hành tính theo giờ, một
số ghi theo tiết, như vậy 1 giờ có bằng 1 tiết không?
- Việc đào tạo liên tục có được cộng dồn số tiết của từng đợt
đào tạo không? Vì trong năm nhiều đơn vị đào tạo (có mã số
đào tạo theo quy định) có tổ chức các buổi đào tạo 2 tiết, 4
tiết, như vậy khi tham gia các buổi đó, dược sĩ lâm sàng có
được cộng dồn số tiết để vẫn đảm bảo quy định về đào tạo
không?
Đối với bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền, việc triển
khai hoạt động dược lâm sàng tại khoa y học cổ truyền thực
hiện như thế nào? Có phải phân công riêng người phụ trách
công tác DLS tại khoa này và có phải đáp ứng điều kiện của
người làm công tác dược lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh bằng y học cổ truyền?
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trình đào tạo liên tục khác, đặc biệt là chương trình đào
tạo chuyên sâu về dược lâm sàng.
- Cần phải xây dựng nhiều chương trình chuyên sâu kèm
theo chương trình 120 tiết (chương trình cơ bản) để thực
hiện đào tạo liên tục, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Khi chương trình được Bộ Y tế ban hành sẽ có hướng dẫn
cụ thể về việc thực hiện chương trình đào tạo liên tục cho
dược sĩ dược lâm sàng.
- Tiếp tục thực hiện việc cập nhật kiến thức và xây dựng
các chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tiễn và nhu
cầu của các đối tượng cần đào tạo.
- Điều 6 Thông tư số 22/2013/TT-BYT được bổ sung bởi
khoản 3 Điều 1 Thông tư số 26/2020/TT-BYT đã quy định
cụ thể về việc quy đổi số giờ, số tiết trong đào tạo liên tục
và việc quy đổi thời gian đào tạo liên tục do Thủ trưởng
cơ sở đào tạo liên tục quyết định theo nguyên tắc căn cứ
vào chương trình, thời lượng, nội dung chuyên môn trong
đào tạo liên tục và các quy định hiện hành khác.

- Không bắt buộc phải có riêng người phụ trách công tác
dược lâm sàng tại khoa y học cổ truyền trong bệnh viện
đa khoa.
- Tuy nhiên, phải có người làm công tác dược lâm sàng tại
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền đáp ứng
các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định
này.
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Việc chấm điểm cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong - Bộ Y tế đã ban hành Bộ 83 Tiêu chí đánh giá chất lượng
việc tổ chức, hoạt động dược lâm sàng chưa được cập nhật bệnh viện Việt Nam, trong đó Mục C9 Quản lý cung ứng
trong bảng điểm. Vậy việc chấm điểm thực hiện như thế nào? và sử dụng thuốc đã có các tiêu chí đánh giá về công tác
dược lâm sàng. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và đánh giá
theo Bộ Tiêu chí này, đặc biệt tại các tiêu chí C9.1,C9.3,
C9.5 và C9.6.
- Trong thời gian tới, Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa
bệnh) sẽ xem xét, cập nhật Bộ Tiêu chí này đối với các nội
dung liên quan đến tổ chức, hoạt động dược lâm sàng theo
Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của
Chính phủ.
Đối với các bệnh viện chưa triển khai thực hiện thì mức độ Việc xử lý đối với các bệnh viện chưa triển khai phải gắn
xử lý như thế nào?
với lộ trình thực hiện đối với từng hạng bệnh viện. Bộ Y
tế (Cục Quản lý Dược) cũng sẽ xem xét, nghiên cứu đề
xuất Chính phủ quy định các hành vi vi phạm về tổ chức,
hoạt động dược lâm sàng tại Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày
28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực y tế.
Đề nghị bổ sung phụ cấp đối với người làm công tác dược Dự thảo Nghị định khi gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, các
lâm sàng.
đơn vị liên quan đã quy định chính sách về phụ cấp trách
nhiệm cho dược sĩ lâm sàng. Tuy nhiên, theo ý kiến của
Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp , Bộ Tài chính và VCCI, phụ cấp
trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện chế độ tiền lương
đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay được thực
hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định 117/2016/NĐ-CP trong đó có quy
định đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm.
Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn
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8476/VPCP-KTTH ngày 06/9/2018, không xem xét ban
hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách
tiền lương hiện hành cho tới khi ban hành văn bản quy
định chế độ tiền lương mới để thực hiện Nghị quyết số
27/NQ/TW. Hơn nữa, theo các đơn vị, việc quy định này
can thiệp vào công việc của bệnh viện và các Bộ, ngành
đề nghị bỏ nội dung này trong dự thảo Nghị định. Ban
soạn thảo đã tiếp thu và không quy định nội dung này tại
Nghị định.
Dược sĩ cao đẳng có được thực hiện hoạt động dược lâm sàng Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định, người làm công tác dược
hoặc là người trợ giúp người làm công tác dược lâm sàng lâm sàng phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược trở
không?
lên.
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