
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVD 

V/v giải quyết hồ sơ đề nghị cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày          tháng 6 năm 2020 

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thanh Hằng. 

(Địa chỉ: Xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 0977593710). 

 

Ngày 29/5/2020 Sở Y tế tỉnh Lào Cai tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược lần đầu của bà Nguyễn Thanh Hằng (giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

số: 000.00.17.H38-200528-0005/BPTNTKQ). 

Kiểm tra hồ sơ của bà Nguyễn Thanh Hằng, có 02 nội dung không đạt yêu cầu, 

cụ thể: 

- Bà Nguyễn Thanh Hằng không đăng ký phạm vi hành nghề chuyên môn. 

- Tại đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Dược và Giấy xác nhận thời gian 

thực hành tại cơ sở thực hành chuyên môn về dược kê khai bà có thời gian thực hành 

dược tại Công ty cổ phần Sao Kim từ ngày 20/4/2011 đến ngày 20/7/2019. Nội dung 

thực hành: Đóng gói thuốc tân dược. Tuy nhiên, đối chiếu với Điều 20 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 không có nội dung thực hành chuyên môn “đóng gói thuốc 

tân dược”. 

Do vậy, bà Nguyễn Thanh Hằng không đủ điều kiện để cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược. 

Xét đề nghị của Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Sở Y tế tỉnh 

Lào Cai thông báo: Không cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho bà Nguyễn Thanh 

Hằng. 

 Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông báo cho bà Nguyễn Thanh Hằng được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ phận một cửa Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trần Thị Minh 
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