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QUYẾT ĐỊNH 

V/v cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” đối với  

các Quầy thuốc Trạm y tế xã trên địa bàn huyện Cẩm Khê 

 

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; 

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 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 các Quầy 

thuốc Trạm y tế xã trên địa bàn huyện Cẩm Khê (Danh sách 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 Trung tâm y tế huyện Cẩm 

Khê, Trưởng các Trạm y tế và người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở có 

tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Công thương; 

- Sở KH&ĐT; 

- Công an tỉnh; 

- Cục QLTT tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- TTKN tỉnh; 

- PYT huyện Cẩm Khê; 

- TT KSBT (đăng tải Website Sở); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Minh Khánh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T11:00:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Minh Khánh<khanhtm.soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T11:07:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T11:08:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T11:08:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




