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V/v tập huấn dịch vụ công cấp độ 4 lĩnh vực y dược cổ truyền
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Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin vào các hoạt động dịch vụ công thuộc lĩnh vực y dược cổ truyền, được sự
đồng ý của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (QL YDCT) đã tiến
hành xây dựng các dịch vụ công cấp độ 4 lĩnh vực y dược cổ truyền. Để kịp thời triển
khai thực hiện, Cục QL YDCT tổ chức tập huấn các dịch vụ công cho các cá nhân, tổ
chức như sau:
* Chủ trì: TS. Trần Minh Ngọc - Phó Cục trưởng Cục QL YDCT.
* Đơn vị tập huấn: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.
* Thời gian: ngày 14/3/2022 (Thứ Hai). (Chương trình tập huấn kèm theo)
* Thành phần tham dự:
+ Điểm cầu Bộ Y tế: Lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;
+ Điểm cầu đơn vị tập huấn thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội;
+ Điểm cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền:
Để đảm bảo chất lượng đường truyền, mỗi doanh nghiệp chỉ bố trí tham gia với tối đa
02 điểm cầu/01 doanh nghiệp
* Hình thức tập huấn: Trực tuyến. Hướng dẫn tham gia:
Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng Cisco Webex
- Với Laptop/PC theo địa chỉ
https://www.webex.com/downloads.html
- Smart Phone: Tìm kiếm “Cisco Webex” trên Chplay hoặc App Store cho
Android và IOS
Bước 2: Click vào link họp sau: https://viettel.webex.com/join/viettel02
Bước 3: Chọn mở Webex
Bước 4: Điền thông tin theo cú pháp
- Tên doanh nghiệp. Ví dụ: CONG TY …
- Email: nhập địa chỉ mail của doanh nghiệp. Ví dụ: ...@gmail.com
Chọn Join a Guest
Bước 5: Chọn Join Meeting.
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc
Trung ương chuyển tiếp Giấy mời tới các doanh nghiệp bán buôn thuốc cổ truyền,
dược liệu trên địa bàn.
Để triển khai tập huấn hiệu quả, Cục QL YDCT đề nghị các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền căn cứ vào danh sách dịch vụ công và
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- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược liệu,
thuốc cổ truyền;
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chương trình tập huấn để tham gia tập huấn trực tuyến, đảm bảo đúng nhu cầu sử
dụng, thời gian và thành phần theo giấy mời.
Mọi chi tiết xin liên hệ BS. Phạm Việt Dũng - Văn phòng Cục Quản lý Y,
Dược cổ truyền, Bộ Y tế, ĐT: 0917841039.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
KT. CỤC TRƯỞNG
- Như trên;
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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- Cục trưởng (để báo cáo);
- Tập đoàn CN Viễn thông Quân đội (để p/hợp);
- Website Cục QL YDCT (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.

Trần Minh ngọc

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẨN DỊCH VỤ CÔNG CẤP ĐỘ 4 LĨNH VỰC Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN
(Kèm theo Giấy mời số
/GM-YDCT ngày tháng 03 năm 2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)
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Thời gian: Ngày 14/3/2022 (Thứ Hai)
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Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cục Quản lý Y,
Dược cổ truyền theo các nhóm dịch vụ
1. Nhóm thủ tục Kê khai giá và Xác nhận quảng cáo thuốc, thông tin thuốc
Kê khai giá thuốc sản xuất trong nước hoặc thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt
Nam
Kê khai lại giá thuốc nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam
Bổ sung, thay đổi thông tin của thuốc đã kê khai, kê khai lại giá trong trường hợp có
thay đổi so với thông tin đã được công bố nhưng giá thuốc không đổi
Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức phát hành tài liệu thông
tin thuốc
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thông qua phương tiện tổ chức hội thảo,
hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc (trừ trường hợp quảng cáo thuốc theo
phương tiện tổ chức hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc)
2. Nhóm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với trường hợp bị

Đầu mối thực hiện
Tập đoàn công nghiệp
viễn thông Quân đội
TS. Trần Minh Ngọc, Phó
Cục trưởng Cục Quản lý
YDCT
Tập đoàn công nghiệp
viễn thông Quân đội

thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Bộ Y
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10h15-11h15 Thảo luận, Giải đáp các vướng mắc
Toàn thể đại biểu;
Tập đoàn công nghiệp
viễn thông Quân đội
Chiều
14/3/2022
02h00-03h30 Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến Cục Quản lý Tập đoàn công nghiệp
Y, Dược cổ truyền theo nhóm dịch vụ đánh giá đáp ứng GACP
viễn thông Quân đội
1. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc,
tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP)
2. Đánh giá duy trì đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên
tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP)
3. Đánh giá thay đổi, bổ sung việc đáp ứng Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược
liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên (GACP)
03h30-04h30 Thảo luận, Giải đáp các vướng mắc.
Toàn thể đại biểu;
Tập đoàn công nghiệp
viễn thông Quân đội

