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THÔNG BÁO 

Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược tại tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/HQ13 của Quốc hội khóa 13; 

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

Trong năm 2020, Sở Y tế Lạng Sơn phối hợp với Công An tỉnh Lạng Sơn kịp 

thời phát hiện, làm rõ vụ việc cá nhân sử dụng giấy tờ giả ghi xác nhận là của sở y tê 

một tỉnh cấp, để nộp hồ sơ hành nghề lĩnh vực dược tại Lạng Sơn. Hiện nay do tình 

hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại nhiều địa phương, nên việc phối hợp 

xác minh văn bằng chuyên môn, thời gian thực hành chuyên môn tại cơ sở thực hành 

chuyên môn về dược là hết sức khó khăn. Để đảm bảo việc cấp chứng chỉ hành nghề 

dược theo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực dược, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề dược. Sở Y tế Lạng Sơn thông báo:  

1. Tạm thời không thực hiện cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với cá nhân 

không có hộ khẩu tại tỉnh Lạng Sơn và cá nhân có hộ khẩu thường tại tỉnh Lạng Sơn 

nhưng đang công tác (làm việc, thực hành chuyên môn trong lĩnh vực dược) tại địa 

phương khác. Đề nghị cá nhân trong trường hợp trên liên hệ với địa phương công tác 

để được hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dược.  

2. Sở Y tế đã triển khai nhập đầy đủ và thường xuyên thông tin cơ sở kinh doanh 

dược và Chứng chỉ hành nghề dược trên hệ thống dữ liệu dược Quốc gia về Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược. Sở Y tế 

thông báo đến sở y tế 63 tỉnh/thành phố được biết và tra cứu. Sở Y tế không thực 

hiện xác nhận không hành nghề dược tại tỉnh Lạng Sơn của người hành nghề có hộ 

khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn, để bổ sung hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

hoặc hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược tại địa phương khác.  

Sở Y tế Lạng Sơn trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố;  

- TT phục vụ HC công tỉnh LS; 

- Phòng NVYD, Ttra, VP; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- HĐTV cấp CCHND; 

- Website Sở Y tế;  

- Lưu:VT, NVYD(HTT).                                                                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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