
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Số:             /QĐ-SYT                                Phú Thọ, ngày          tháng 11 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”   

đối với Nhà thuốc số 02 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ,  

Nhà thuốc TTYT huyện Thanh Ba 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/5/2017 của Chính Phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 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 quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT, ngày 22/1/2018 của Bộ Y tế Quy định về 

thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/1/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” đối với Nhà 

thuốc số 02 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Nhà thuốc TTYT huyện Thanh Ba 

(thông tin chi tiết đính kèm). 

Điều 2. Các cơ sở kinh doanh dược nêu trên nghiêm túc chấp hành đúng, đầy 

đủ các quy định của Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên 

quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các 

phòng thuộc Sở, Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Phú Thọ, Giám đốc TTYT huyện Thanh Ba và người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của cơ sở căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Các Sở: Công thương, KH&ĐT 

- Công an tỉnh; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- TTKN tỉnh; 

- PYT thành phố Việt Trì, Thanh Ba; 

- TT KSBT (đăng tải Website Sở); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Minh Khánh 



THÔNG TIN GIẤY CHỨNG NHẬN “THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC”  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày           /11/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ) 

STT 
Họ và tên 

QLCM 
TĐCM Số CCHND Ngày cấp 

Nơi 

cấp 

Cơ sở kinh 

doanh 

Hình 

thức 
Phạm vi kinh doanh Địa điểm 

Số 

GPP 

1 Hà Bá Tiến 
Thạc sỹ 

dược 

1548/CCHND

-SYT-PT 
11/5/2021 

Sở Y 

tế Phú 

Thọ 

Nhà thuốc số 

02 - Bệnh 

viện đa khoa 

tỉnh Phú Thọ 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường.  

- Bao gồm cả: Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; 

Thuốc độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực;  

- Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất; Thuốc phóng 

xạ 

Đường Nguyễn 

Tất Thành, 

phường Tân 

Dân, thành phố 

Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ 

464 

2 
Nguyễn Thị 

Thu Hà 

Dược sỹ 

đại học 

787/CCHND-

SYT-PT 
24/5/2021 

Sở Y 

tế Phú 

Thọ 

Nhà Thuốc 

Trung tâm y 

tế huyện 

Thanh Ba 

Nhà 

thuốc 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường.  

- Bao gồm cả: Thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất; Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực;  

- Không bao gồm: Thuốc phóng xạ 

Khu 11, thị trấn 

Thanh Ba, 

huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú 

Thọ 

465 

Tổng số: 02 cơ sở 
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