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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC 
TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 Hải Dương, ngày         tháng        năm 2019 

 
DỰ THẢO CHUẨN NĂNG LỰC DƯỢC CAO ĐẲNG 

Phần Một: GIỚI THIỆU CHUNG 
1. Mở đầu 

 Xã hội càng phát triển, nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe có chất lượng ngày 
càng tăng, điều đó đòi hỏi người lao động phải có đầy đủ các năng lực cốt lõi (core 
competency) phù hợp với vị trí việc làm ngay khi tham gia vào hệ thống y tế. Trong 
khi đó, nguồn nhân lực y tế nước ta ngày càng phát triển cả về số lượng và chất 
lượng, đặc biệt đội ngũ nhân lực Dược trình độ cao đẳng cũng góp phần không nhỏ 
trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

Hiện nay, cả nước có gần 100 trường công lập và ngoài công lập được đào tạo 
ngành Dược trình độ cao đẳng với số lượng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm lớn. Tuy 
nhiên, chương trình đào tạo ngành Dược trình độ cao đẳng chủ yếu được xây dựng 
dựa trên mục tiêu đào tạo, chưa theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực 
của người học theo đúng tinh thần của NQ TW 29 “về đổi mới căn bản, toàn diện 
giáo dục và đào tạo, đáp ứng công ngiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nguyên nhân do các cơ sở đào tạo không có 
chuẩn năng lực Dược cao đẳng làm cơ sở, căn cứ để xây dựng chuẩn đầu ra, chương 
trình đào tạo, dẫn đến cách thức triển khai chương trình đào tạo, năng lực tổ chức đào 
tạo của mỗi trường khác nhau. Vì vậy, chất lượng sản phẩm đầu ra khác nhau, chất 
lượng hành nghề cũng khác nhau. Bên cạnh đó, các nhà quản lý, nhà sử dụng lao 
động không có bộ công cụ để kiểm soát, đánh giá, lựa chọn, phân loại nhân lực khi 
tuyển dụng dẫn đến nhân lực Dược cao đẳng khi được tuyển dụng phải đào tạo lại từ 
3 đến 6 tháng mới đảm bảo được các năng lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc.  

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng 
chuẩn năng lực cơ bản Dược cao đẳng Việt Nam với sự tham gia của các bên liên 
quan, gồm các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, chuyên gia nghề, nhà tuyển dụng, 
nhà quản lý, nhà chuyên môn và các tổ chức xã hội. Trong quá trình xây dựng Ban 
soạn thảo đã tham khảo chuẩn năng lực đào tạo dược trình độ dưới đại học của các 
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nước như Singapore, Canada, Mỹ, Anh, Úc, Philipin, Pháp…; chuẩn năng lực nhóm 
ngành sức khỏe tại Việt Nam, các văn bản qui phạm pháp luật liên quan tới 
ngành/nghề dược, vận dụng linh hoạt để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế 
ở Việt Nam và hội nhập. 

2. Sự cần thiết của Chuẩn năng lực cơ bản của Dược Cao đẳng 
Việc xây dựng và ban hành Chuẩn năng lực cơ bản của Dược cao đẳng Việt Nam 

có ý nghĩa rất quan trọng vì các lý do cơ bản sau đây: 
Đối với xã hội: 
- Tăng cường sự giám sát của xã hội với những cam kết về chất lượng đào tạo 

của ngành, cơ sở đào tạo.  
- Hạn chế và khắc phục tình trạng cung cấp dịch vụ y tế không đạt chất lượng 

hay sai lầm do thiếu năng lực. 
 Đối với nhà quản lý: 

- Là thông tin quan trọng giúp Bộ Y tế nói riêng và Nhà nước nói chung có 
chính sách, quy định phù hợp trong bố trí, sử dụng nguồn nhân lực. 

- Là căn cứ để thực hiện “thi quốc gia cấp chứng chỉ dược cao đẳng”  
Đối với cơ sở đào tạo: 
- Là căn cứ để xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo Dược cao đẳng 
- Là căn cứ triển khai đào tạo theo năng lực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và 

hội nhập 
- Hạn chế và khắc phục tình trạng đào tạo không đạt chất lượng hay chênh 

lệch quá lớn về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo 
Đối với cơ sở quản lý và sử dụng nhân lực dược cao đẳng: 
- Là căn cứ để đánh giá, kiểm soát chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá hiệu 

xuất làm việc, xác định lỗ hổng năng lực.  
- Là cơ sở để các nhà quản lý, cơ sở y tế có kế hoạch đào tạo học tập nâng cao 

trình độ cho nhân lực dược cao đẳng tại cơ sở. 
Đối với hội nhập quốc tế: 
Thúc đẩy quá trình hội nhập và công nhận trình độ đào tạo giữa các nước trong 

khu vực và trên thế giới  
Đối với sinh viên Dược cao đẳng: 
Là căn cứ để sinh viên Dược cao đẳng tự học tập rèn luyện và hoàn thiện trình 

độ năng lực của bản thân, đáp ứng được yêu cầu trong thực tế hành nghề. 
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3. Cơ sở xây dựng Chuẩn năng lực Dược cao đẳng: 
-   Quyết định số 238/QĐ-BYT ngày 25/1/2016 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban 

chỉ đạo xây dựng chuẩn năng lực Dược sĩ và cao đẳng dược Việt Nam.  
- Quyết định số 239/QĐ-BYT ngày 25/1/2016 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban 

soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng chuẩn năng lực Dược sĩ và cao đẳng dược Việt 
Nam.  

-   Kế hoạch số 39/KH-K2ĐT ngày 14/7/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai xây 
dựng chuẩn năng lực Dược sĩ và cao đẳng dược Việt Nam.  

-  Quyết định số 6255/QĐ-BYT ngày 19/10/2016 của Bộ Y tế về việc thành lập 
Hội đồng thẩm định đề cương nghiên cứu xây dựng chuẩn năng lực Dược sĩ và cao 
đẳng dược Việt Nam.  

-  Quyết định số 5204/QĐ-BYT ngày 16/11/2017 của Bộ Y tế về việc thành lập 
Ban soạn thảo và Tổ thư ký xây dựng chuẩn năng lực Dược sĩ và cao đẳng dược Việt 
Nam.  

- Công văn số 1094/BYT-K2ĐT ngày 05/3/2019 của Bộ Y tế về việc xây dựng 
chuẩn năng lực Dược trình độ cao đẳng Việt Nam.  

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 
- Luật Dược số 105/2016/QH13  ngày 6/4/2016 
-   Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành luật Dược; 
- Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, ban hành ngày 30/6/1989; 
- Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ 

chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ…. 
- Quyết định 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về 

Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân. 
Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ về 
Phê duyệt Khung trình độ Quốc gia. 

- Chuẩn năng lực cao đẳng dược, kỹ thuật viên dược, trợ lý dược sĩ của các quốc 
gia ASEAN và các quốc gia phát triển khác. 

- Thông tư số 31/2012/TTLT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt 
động Dược lâm sàng; 
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- Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế - 
Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược; 

- 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; 

- 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; 

- Thông tư số 04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ Y tế Quy 
định về thực hành tốt phòng thí nghiệm thuốc; 

- Thông tư số 35/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định 
về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

- Thông tư số  07/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết 
một số điều về kinh doanh dược của luật dược  

4. Danh mục chuẩn năng lực, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo tham 
khảo 

1. Ministry of Health, Singapore National Competency Standards For Pharmacy 
Technicians (Entry Level) 2015 

2. Educational Outcomes for Pharmacy Technician Programs in Canada 
3. The National Association of Pharmacy Regulatory Authorities (NAPRA), 

2014 “Professional Competencies for Canadian Pharmacy Technicians at 
Entry to Practice” 

4. The National Association of Pharmacy Regulatory Authorities, “Model 
Standards of Practice for Canadian Pharmacy Technicians”, November 2011 

5. Summary Report of the Development of Educational Outcomes for Pharmacy 
Technician Programs in Canada, March 2007 

6. General pharmaceutical council, September 2010, “Standards for the initial 
education and training of pharmacy technicians” 

7. Oklahoma’s Career Tech system of competency-based education, 2006, 
“pharmacy technician skills standards” 

8. Northwest Vista College Pharmacy Technician Preceptor Handbook  V1  12-
12-2012 
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9. American Society of Health-System Pharmacists, 2018, ‘Model curriculum  
for pharmacy technician education and training programs’ 

10. Licensed Pharmacy Technician Scope of Practice, “Request for Regulation of 
Pharmacy Technicians” Approved by Council April 24, 2015 

11.  Canadian Pharmacy Technician Educators Association, Summary Report of 
the Development of Educational Outcomes for Pharmacy Technician 
Programs in Canada, March 2007 

12.  NHS Pharmacy Education & Development Committee, ‘Nationally 
Recognised Competency Framework for Pharmacy Technicians’, Version 12: 
June 2013 

13.  Programmes et formations Pharmacy Technical Assistance, 
https://www.srafp.com/progDetails.aspx?prog=5841 

14. Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), “The 
Training Regulations (TR) pharmacy services nc III” 

15.  Bộ Y tế (2011), "Chuẩn năng lực cơ bản của điều dưỡng Việt Nam" ban 
hành kèm theo quyết định số 1352/ QĐ -BYT ngày 21/4/2012. 

16.  Bộ Y tế (2014), "Chuẩn năng lực cơ bản của hộ sinh Việt Nam" ban hành 
kèm theo quyết định số 342/QĐ-BYT ngày 24/1/2014. 

17.  Bộ Y tế (2015) "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Đa khoa" ban hành kèm 
theo quyết định 1854/QĐ-BYT ngày 18/5/2015. 

18.  Bộ Y tế (2015) “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Răng Hàm Mặt” ban hành 
kèm theo quyết định 4575/QĐ - BYT ngày 23/8/2016. 

5. Tóm tắt nội dung Dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản của Dược cao đẳng: 
Dự thảo Chuẩn năng lực cơ bản Dược cao đẳng được cấu trúc theo khuôn mẫu 

chung của các Bộ chuẩn năng lực các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm đáp 
ứng yêu cầu hội nhập và đối sánh 

Dự thảo chuẩn năng lực cơ bản Dược cao đẳng Việt Nam được cấu trúc gồm 05 
lĩnh vực, 19 tiêu chuẩn và 69 tiêu chí. Mỗi tiêu chí là một thành phần của tiêu chuẩn, 
mỗi tiêu chuẩn là một cấu phần của lĩnh vực, bao hàm một nhiệm vụ của Dược cao 
đẳng. 
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Phần hai: CHUẨN NĂNG LỰC CƠ BẢN DƯỢC CAO ĐẲNG VIỆT NAM 
LĨNH VỰC 1: HÀNH NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CÓ ĐẠO ĐỨC 

(4 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí) 
Tiêu chuẩn 1.1. Hành nghề theo quy định của pháp luật (4 tiêu chí) 
Tiêu chí 1.1.1. Có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Dược và 
các văn bản qui phạm pháp luật khác liên quan đến hành nghề dược.  
Tiêu chí 1.1.2. Tuân thủ pháp luật Việt Nam, Luật Dược và các văn bản qui phạm 
pháp luật khác liên quan đến hành nghề dược, các quy tắc ứng xử của cán bộ y tế.  
Tiêu chí 1.1.3. Hành nghề trong phạm vi chuyên môn được cấp phép, tuân thủ các 
qui định nghề nghiệp. 
Tiêu chí 1.1.4. Báo cáo các hành vi vi phạm trong hoạt động chuyên môn và hành 
nghề với cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những báo 
cáo đó. 
Tiêu chuẩn 1.2. Hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp (4 tiêu chí) 
Tiêu chí 1.2.1. Tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của quốc gia và quốc tế 
trong hành nghề dược. 
Tiêu chí 1.2.2. Đặt sự an toàn, lợi ích của người bệnh lên trên hết. Đảm bảo quyền 
riêng tư và tính bảo mật thông tin của khách hàng và người bệnh. 
Tiêu chí 1.2.3. Tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước; trung thực, đoàn 
kết, tôn trọng, hợp tác với đồng nghiệp 
Tiêu chí 1.2.4. Chịu trách nhiệm cá nhân khi đưa ra các quyết định trong thẩm quyền 
Tiêu chuẩn 1.3. Hành nghề phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế (5 tiêu 
chí) 
Tiêu chí 1.3.1. Hiểu biết và tôn trọng điều kiện kinh tế, phong tục tập quán, tín 
ngưỡng, tôn giáo, văn hóa của người dân tại địa phương nơi hành nghề, của khách 
hàng, người bệnh, đồng nghiệp và đối tác. 
Tiêu chí 1.3.2. Hành nghề dược dựa trên nguyên tắc công bằng, không phân biệt 
thành phần xã hội. 
Tiêu chí 1.3.3. Tiếp cận khách hàng và cộng đồng một cách khoa học, trách nhiệm, 
đồng cảm và thấu hiểu. 
Tiêu chí 1.3.4. Coi trọng việc kết hợp kiến thức y, dược học hiện đại với y, dược học 
cổ truyền. 
Tiêu chí 1.3.5. Thích ứng được với các hoàn cảnh để thực hiện độc lập hoặc phối hợp 
với các đồng nghiệp khi thực hiện các hoạt động chuyên môn. 
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Tiêu chuẩn 1.4. Học tập suốt đời cho phát triển cá nhân và nghề nghiệp (2 tiêu 
chí) 
Tiêu chí 1.4.1. Xác định được nhu cầu thực tế công việc, mục tiêu, nguyện vọng phát 
triển nghề nghiệp, điểm mạnh, yếu của bản thân để lập kế hoạch học tập/bồi dưỡng 
và tham gia các hoạt động học tập, phát triển nghề nghiệp. 
Tiêu chí 1.4.2. Liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, công nghệ thông 
tin và ngoại ngữ để ứng dụng vào hành nghề hiệu quả, sáng tạo. 
 

LĨNH VỰC 2. GIAO TIẾP - CỘNG TÁC 
(3 tiêu chuẩn, 9 tiêu chí) 

Tiêu chuẩn 2.1. Giao tiếp hiệu quả (3 tiêu chí) 
Tiêu chí 2.1.1. Xác định đúng đối tượng giao tiếp, lựa chọn nội dung, phương thức 
giao tiếp phù hợp, hiệu quả. 
Tiêu chí 2.1.2. Thực hiện các kỹ năng giao tiếp với khách hàng, người bệnh, người 
nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và cộng đồng hiệu quả. 
Tiêu chí 2.1.3. Nhận biết, phân tích và giải quyết được các vấn đề phát sinh hoặc các 
vấn đề tiềm tàng, các xung đột trong giao tiếp. 
Tiêu chuẩn 2.2. Thiết lập được mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tin tưởng với 
người bệnh, người nhà người bệnh, khách hàng và cộng đồng (3 tiêu chí) 
Tiêu chí 2.2.1. Xác định được các yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội, tâm sinh lý ảnh 
hưởng đến nhu cầu của người bệnh để cung cấp giải pháp hữu hiệu cho vấn đề sức 
khỏe của người bệnh . 
Tiêu chí 2.2.2. Lắng nghe, chia sẻ thông tin cần thiết với người bệnh và người nhà 
người bệnh, đồng nghiệp, khách hàng và cộng đồng. 
Tiêu chí 2.2.3. Xây dựng được mối quan hệ thân thiện, hợp tác với người bệnh, 
người nhà người bệnh, cộng đồng và các tổ chức, khách hàng. 
Tiêu chuẩn 2.3. Cộng tác có hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác (3 tiêu chí) 
Tiêu chí 2.3.1. Cộng tác với đồng nghiệp và đối tác dựa trên các nguyên tắc chân thành, 
tôn trọng, quan tâm, chia sẻ, đàm phán, thương lượng. 
Tiêu chí 2.3.2. Xác định được vai trò, trách nhiệm và mối quan hệ của các thành viên 
để thúc đẩy làm việc nhóm có hiệu quả. 
Tiêu chí 2.3.3. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, kịp thời phát hiện và báo 
cáo các trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền giải quyết để đảm bảo an toàn 
cho người bệnh. 
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LĨNH VỰC 3: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ 

(5 tiêu chuẩn, 10 tiêu chí) 
Tiêu chuẩn 3.1. Kỹ năng lập kế hoạch (2 tiêu chí) 
Tiêu chí 3.1.1. Thu thập được thông tin, xác định được vấn đề, mục tiêu, nội dung 
công việc được phân công. 
 Tiêu chí 3.1.2. Lập được kế hoạch thực hiện công việc được phân công. 
Tiêu chuẩn 3.2. Tổ chức làm việc hiệu quả (2 tiêu chí) 
Tiêu chí 3.2.1. Xác định được vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ và mối quan hệ của 
cá nhân trong đơn vị công tác. 
Tiêu chí 3.2.2. Sắp xếp được thứ tự ưu tiên trong công việc, thực hiện theo qui trình 
và đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo kế hoạch. 
Tiêu chuẩn 3.3. Ghi ché, quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo quy định (2 tiêu 
chí)  
Tiêu chí 3.3.1.  Ghi chép hồ sơ, sổ sách rõ ràng, bảo đảm khách quan, chính xác, đầy 
đủ, kịp thời đúng quy định.  
Tiêu chí 3.3.2. Thực hiện các quy chế quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo quy định. 
Tiêu chuẩn 3.4. Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo quản các dụng cụ, trang thiết 
bị hiệu quả ( 2 tiêu chí). 
Tiêu chí 3.4.1. Vận hành và sử dụng được một số trang thiết bị trong thực hành nghề 
nghiệp đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
Tiêu chí 3.4.2.  Quản lý, bảo quản cơ sở vật chất và trang thiết bị trong phạm vi công 
việc được phân công đúng qui định.  
Tiêu chuẩn 3.5. Thiết lập môi trường làm việc an toàn và hiệu quả (2 tiêu chí) 
Tiêu chí 3.5.1. Tuân thủ các qui trình về an toàn lao động, an toàn trong phòng cháy 
chữa cháy hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.  
Tiêu chí 3.5.2. Tuân thủ các quy định về quản lý, xử lý chất thải; đảm bảo vệ sinh 
môi trường. 
 

LĨNH VỰC 4: THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 
(4 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí) 

Tiêu chuẩn 4.1. Đảm bảo chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực 
phẩm (7 tiêu chí) 



9  

Tiêu chí 4.1.1. Có kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống kiểm 
nghiệm và các nguyên tắc áp dụng trong  quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc, mỹ phẩm. 
Tiêu chí 4.1.2. Lấy mẫu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực 
phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối theo đúng quy định. 
Tiêu chí 4.1.3. Tham gia quản lý mẫu kiểm nghiệm: tiếp nhận, xử lý, phân loại mẫu 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đúng quy trình. 
Tiêu chí 4.1.4. Thực hiện kiểm nghiệm một số thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng đã quy định dưới sự hướng dẫn của 
kiểm nghiệm viên. Tuân thủ các quy trình thao tác chuẩn (SOPs) theo tiêu chuẩn 
“Thực hành tốt phòng thí nghiệm” (GLP). 
Tiêu chí 4.1.5.  Tham gia bảo quản và lưu trữ mẫu kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu 
theo đúng quy định dưới sự hướng dẫn của dược sĩ. 
Tiêu chí 4.1.6. Kiểm soát các điều kiện của môi trường thử nghiệm, bảo quản, sản 
xuất theo đúng quy định dưới sự hướng dẫn của dược sĩ. 
Tiêu chí 4.1.7. Kiểm soát một số công đoạn đơn giản trong quy trình sản xuất thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm theo nhiệm vụ được phân công trong 
dây chuyền “ Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP). 
Tiêu chuẩn 4.2. Bào chế, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc (6 tiêu chí) 
Tiêu chí 4.2.1. Xác định đúng thành phần các dạng thuốc quy ước, tính toán và chuẩn 
bị nguyên phụ liệu, trang thiết bị đúng quy trình. 
Tiêu chí 4.2.2. Thực hiện một số công đoạn bào chế, sản xuất các dạng thuốc theo 
đúng quy trình dưới sự hướng dẫn của dược sĩ. Tuân thủ đúng quy trình thao tác 
chuẩn (SOPs) theo tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc ”(GMP). 
Tiêu chí 4.2.3. Ứng dụng các kiến thức về thực vật, dược liệu để tạo ra nguồn nguyên 
liệu làm thuốc dưới sự hướng dẫn của dược sĩ. 
Tiêu chí 4.2.4. Phát hiện và báo cáo người có trách nhiệm các sự cố trong quá trình 
sản xuất (nếu có). 
Tiêu chí 4.2.5. Xử lý một số tình huống đơn giản trong quản lý nguyên phụ liệu, bán 
thành phẩm, thành phẩm, trang thiết bị được phân công theo đúng qui định. 
Tiêu chí 4.2.6. Vệ sinh thiết bị, nhà xưởng đúng qui trình. 
Tiêu chuẩn 4.3. Cung ứng thuốc (4 tiêu chí) 
Tiêu chí 4.3.1. Tham gia xác định nhu cầu thuốc, lựa chọn thuốc và thực hiện được 
các quy trình, thủ tục mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất, vật tư y tế, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định dưới sự hướng dẫn của dược sĩ.  
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Tiêu chí 4.3.2. Thực hiện được hoạt động bán và cấp phát thuốc trong phạm vi hành 
nghề đảm bảo đúng thuốc, đúng người, đúng bệnh, đúng dạng, đúng liều, đúng cách. 
Tiêu chí 4.3.3. Tham gia nhập, cấp phát, bán thuốc theo nhu cầu sử dụng, điều trị và 
các nhu cầu đột xuất khác. Tuân thủ đúng qui trình thao tác chuẩn (SOPs) trong phân 
phối thuốc (GDP), cấp phát thuốc (GPP), tồn trữ thuốc theo tiêu chuẩn (GSP). 
Tiêu chí 4.3.4. Tiếp nhận thông tin và tham gia xử lý thuốc vi phạm chất lượng theo 
qui định dưới sự hướng dẫn của dược sĩ. 
Tiêu chuẩn 4.4. Bảo quản thuốc (4 tiêu chí) 
Tiêu chí 4.4.1. Xác định được tiêu chuẩn của từng loại kho theo đối tượng bảo quản 
(kho dùng bảo quản thuốc, kho nguyên liệu dùng làm thuốc, kho hóa chất, kho vật tư 
y tế…) dưới sự hướng dẫn của dược sĩ. 
Tiêu chí 4.4.2. Bảo quản hàng hoá trong kho dược theo nhiệm vụ được phân công 
đúng quy định. 
Tiêu chí 4.4.3. Thực hiện công tác xuất nhập, giao - gửi, sắp xếp, bảo quản hàng hóa 
(thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vật tư y tế,...) trong kho. Tuân thủ đúng quy trình thao 
tác chuẩn (SOPs) theo nguyên tắc tiêu chuẩn “ thực hành tốt bảo quản thuốc” (GSP). 
Tiêu chí 4.4.4. Tham gia xử lý được các tình huống thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 
hóa chất và dụng cụ y tế không đảm bảo chất lượng, bị trả về hoặc thu hồi theo quy 
định. 
 

LĨNH VỰC 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC HỢP LÝ VÀ NÂNG CAO 
NHẬN THỨC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

(3 tiêu chuẩn, 14 tiêu chí) 
Tiêu chuẩn 5.1. Truyền thông giáo dục sức khỏe (5 tiêu chí) 
Tiêu chí 5.1.1. Thu thập, phân loại được thông tin cần thiết về công tác phòng bệnh, 
chữa bệnh tại cộng đồng theo nhiệm vụ được phân công. 
Tiêu chí 5.1.2. Cung cấp thông tin, tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng, 
chống các bệnh (bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm), dịch bệnh, tiêm chủng, 
các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; báo cáo kịp thời các dịch 
bệnh thông thường lên cơ quan quản lý trực tiếp. 
Tiêu chí 5.1.3. Tuyên truyền tới cộng đồng sử dụng thuốc có trách nhiệm dưới sự 
hướng dẫn của nhân viên y tế. 
Tiêu chí 5.1.4. Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh môi trường, các yếu tố 
nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây 
dựng cộng đồng an toàn; dinh dưỡng cộng đồng theo qui định của pháp luật. 
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Tiêu chí 5.1.5. Tuyên truyền vận động quần chúng tham gia thực hiện công tác chăm 
sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 
theo quy định của ngành. 
Tiêu chuẩn  5.2. Cấp phát, bán,  tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc đảm bảo hợp lý, 
an toàn,  hiệu quả (7 tiêu chí) 
Tiêu chí 5.2.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị tại nhà thuốc/quầy thuốc, tủ 
thuốc trước khi cấp phát, bán, hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định. 
Tiêu chí 5.2.2. Phân biệt được thuốc không kê đơn, thuốc kê đơn, thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
Tiêu chí 5.2.3. Xác định đúng nhu cầu của khách hàng, người bệnh và khai thác được 
các thông tin cần thiết về người bệnh trước khi cấp phát, bán thuốc, dược liệu, thực 
phẩm, mỹ phẩm, dụng cụ y tế. 
Tiêu chí 5.2.4. Kiểm tra được tính pháp lý, tính hợp lệ của đơn thuốc, phát hiện được 
các tương tác thường gặp của các thuốc trong đơn, tác dụng không mong muốn của 
các thuốc trong đơn. 
Tiêu chí 5.2.5. Cấp phát, bán thuốc cho đối tượng bệnh nhân đảm bảo 06 đúng 
(thuốc, người, bệnh, dạng thuốc, liều lượng, cách dùng), chấp hành đúng 03 kiểm tra, 
03 đối chiếu. 
Tiêu chí 5.2.6. Tư vấn, lựa chọn được các thuốc không kê đơn và chế độ dùng thuốc 
phù hợp với từng người bệnh đảm bảo hợp lý, an toàn, hiệu quả. 
Tiêu chí 5.2.7. Hướng dẫn bệnh nhân cách dùng thuốc, theo dõi sự xuất hiện phản 
ứng có hại của thuốc và cách xử lý trong phạm vi hành nghề đảm bảo hợp lý, an toàn, 
hiệu quả. 
Tiêu chuẩn 5.3. Theo dõi, giám sát việc sử dụng thuốc tại cộng đồng (2 tiêu chí) 
Tiêu chí 5.3.1. Hỗ trợ dược sỹ theo dõi, giám sát quá trình dùng thuốc của người 
bệnh. 
Tiêu chí 5.3.2. Tiếp nhận được thông tin liên quan đến phản ứng có hại của thuốc 
(ADR), báo cáo với người có trách nhiệm hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền 
giải quyết. 

 
 


