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QUYẾT ĐỊNH  

V/v thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội Nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

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 vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 21/01/2018 của Bộ Y tế quy định về 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc gồm các 

ông, bà có tên sau đây: 

1. Bà Trần Thị Minh - Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn; 

2. Ông Vũ Đức Nam - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược - Thành viên; 

3. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược - Thành viên; 

4. Ông Phạm Linh Đa - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược - Thư ký. 

Điều 2. Đoàn đánh giá có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá các điều kiện về cơ sở vật 

chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược, Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (có danh sách các cơ sở gửi 

kèm) theo quy định của Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, 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 vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế, 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 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Kết luận 

các nội dung đáp ứng, nội dung chưa đáp ứng cần khắc phục, sửa chữa. Thời gian đánh giá 

từ ngày 23/6/2020 đến ngày 14/7/2020, Đoàn đánh giá tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ.  
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Các thành viên Đoàn đánh giá hoạt động kiêm nhiệm. Nhiệm vụ từng thành viên do 

Trưởng đoàn phân công. 

 Điều 3. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ Dược, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- PGĐ Trần Thị Minh; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 

  

 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-06-23T10:35:34+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Hoàng Quốc Hương<hqhuong-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-06-23T10:52:29+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Y tế<contact-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-06-23T10:52:34+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Y tế<contact-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2020-06-23T10:52:40+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Sở Y tế<contact-syt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




