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QUYẾT ĐỊNH  

  

 Về việc hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH  
 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016-QH13;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số: 88/2007/QĐ-UB, ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, 

viên chức lao động;  

Xét đề nghị của ông Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Nghiệp vụ Dược 

Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1: Hủy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của  cơ sở kinh 

doanh dược, cụ thể: 

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân. 

- Người phụ trách chuyên môn về dược: DSĐH Nguyễn Thị Mai. 

- Địa điểm kinh doanh: Lô E2 đường N4-KCN Hòa Xá – xã Lộc Hòa- TP 

Nam Định, tỉnh Nam Định. 

- Phạm vi kinh doanh: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc thành phẩm, 

nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc theo quy định của Bộ Y tế. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 846/NĐ-ĐKKDD do Sở 

Y tế Nam Định cấp ngày 20/12/2016. 

Lý do: Giấy chứng nhận kho thuốc hoạt động theo nguyên tắc, tiêu chuẩn 

“Thực hành tốt bảo quản thuốc” hết hạn. 

          Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Điều 3: Các Ông (Bà): Phó trưởng phòng phụ trách phòng nghiệp vụ Dược, 

Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Sở Y tế, lãnh đạo Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh Dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

-Cục quản lý Dược - Bộ Y tế; 

-Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thành phố NĐ; 

-Trang thông tin điện tử Sở Y tế NĐ; 

- Lưu: VT, NVD.  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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