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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt: "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc"; (GPP) "Đủ điều kiện kinh doanh dược"  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Luật Dược;  

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 Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế Quy 

định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;  

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 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; 

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-SYT ngày 23/4/2020 của Giám đốc Sở Y tế 

Lạng Sơn về việc kiện toàn Đoàn đánh giá đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc” Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Sở Y tế Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Đoàn đánh giá đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc”; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc" (GPP) số 02/GPP/2018 cấp ngày 31/01/2018; Giấy chứng nhận Đủ điều 

kiện kinh doanh dược số 405/ĐKKDD-LS cấp ngày 13/11/018 của Nhà thuốc 

Công Tâm, địa chỉ: Thửa 363, thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng 

Sơn. Nội dung điều chỉnh như sau:  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở: Hoàng Bích Vân 

Văn bằng chuyên môn: Dược sĩ đại học 

Chứng chỉ hành nghề dược số: 652/CCHN-D-SYT-LS 

Ngày cấp: 24/7/2020; Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn. 

Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP) có giá trị 

đến hết ngày 31/01//2021.   



Các nội dung khác trong Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc" (GPP) số 02/GPP/2018 cấp ngày 31/01/2018; Giấy chứng nhận Đủ điều 

kiện kinh doanh dược số 405/ĐKKDD-LS cấp ngày 13/11/2018 không thay đổi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng; 

Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng Nghiệp Y- Dược; thành viên Đoàn đánh giá 

đáp ứng “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược của Sở Y tế Lạng Sơn; Cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng HĐND-UBND TPLS;  

- Lãnh đạo SYT; 

- Bộ phận Một cửa SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(HTT).                                                                     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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