
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

 

Số               /SYT-QLHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

Phú Yên, ngày      tháng 6 năm 2020 
V/v tra cứu thông tin người được 

cấp chứng chỉ hành nghề dược và 

cơ sở kinh doanh dược.  

 

 

                Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

Thực hiện Công văn số 14028/QLD-KD ngày 19/8/2019 của Cục Quản 

lý Dược về việc đề nghị triển khai thí điểm công cụ xây dựng Cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ 

hành nghề dược.  

Sở Y tế Phú Yên đã triển khai nhập dữ liệu hoàn chỉnh và thường xuyên 

cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu Quốc gia về Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược theo qui định.  

Vì vậy, Sở Y tế Phú Yên thông báo đến Quý Sở được biết và tra cứu 

thông tin người được cấp chứng chỉ hành nghề dược và đăng ký hành nghề 

kinh doanh dược tại tỉnh Phú Yên trên Hệ thống dữ liệu Quốc gia về Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề.  

Sở Y tế Phú Yên kính báo để các Quý Sở được biết./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Quản lý Dược (báo cáo) 

- Các đ/c Lãnh đạo Sở Y tế (báo cáo); 

- Các phòng  thuộc Sở Y tế; 

- CDC Phú Yên (đăng Websile SYT) ; 

- Lưu VT, QLHNYDTN(Nha). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Ngọc Dưng 
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