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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt 
cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi, hủy Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực 
hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) số 75/2018/GPP ngày 19/7/2018; Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 433/ĐKKDD-LS ngày 19/7/2018 
do Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn cấp, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở: Nhà thuốc Phúc Tâm An 

- Họ tên người quản lý chuyên môn: DSĐH. Bùi Quỳnh Anh  

- Địa điểm kinh doanh: 105B, đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

Lý do: Cơ sở xin điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dược do thay đổi người phụ trách chuyên môn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Thanh tra Sở, 
Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân và Bà Bùi Quỳnh Anh chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lãnh đạo SYT; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 
- VP HĐND-UBND TPLS; 
- Thanh tra SYT; 
- Bộ phận Một cửa SYT; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN(HTT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 



 


		2019-04-23T14:21:13+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soytelangson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




