
  UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ Y TẾ 

Số:              

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

                    Đăk Nông, ngày      tháng 5 năm 2022    

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, 

 Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá 13; 

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Đăk Nông; 

Xét đơn đề nghị ngừng Phụ trách chuyên môn về dược ngày 13/5/2022 của Bà 

Phan Thị Hồng Nữ, phụ trách chuyên môn Nhà thuốc Đông Dương;  

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược -  Sở Y tế, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy 

chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, cụ thể như 

sau: 

- Tên cơ sở: Nhà thuốc Đông Dương 

- Người phụ trách chuyên môn về dược: DSĐH Phan Thị Hồng Nữ. 

- Địa điểm kinh doanh: TDP2, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 361/ĐKKDD – ĐNO cấp 

ngày 02/10/2019 và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” số 

680/GPP cấp ngày 15/7/2019. 

Lý do: Người phụ trách chuyên môn đề nghị ngừng phụ trách chuyên môn. 

Điều 2. Cơ sở kinh doanh có tên tại Điều 1 có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi 

người phụ trách chuyên môn về dược kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Chánh thanh tra Sở, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan và cơ sở kinh doanh thuốc có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                       KT. GIÁM ĐỐC 

 - Như Điều 3;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

 - Website Sở Y tế; 

 - Cục Quản lý dược – Bộ Y tế; 

 - Sở Y tế 63 tỉnh, Thành phố; 

 - Phòng Y tế Thành phố Gia Nghĩa; 

 - Lưu: VT, NVYD (Thuỷ).     

        Trần Quang Hào 
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