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SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Bến Tre, ngày 09 tháng 7 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE 
 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 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; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 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 Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bến Tre; Quyết định số 146/QĐ-SYT ngày 16 tháng 3 năm 

2018 của Giám đốc Sở Y tế Bến Tre về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp Chứng 

chỉ hành nghề dược; 

Căn cứ Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược của các cá nhân; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tư vấn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược cho 02 cá nhân có 

tên tại Danh sách đính kèm theo Quyết định này 

Lý do cấp lại: Các cá nhân trên đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề do 

làm mất. 

Điều 2. Chứng chỉ hành nghề dược số 47513/BTR-CCHND ngày cấp 

29/11/2013 do Sở Y tế Bến Tre cấp cho Bà Lê Thị Tưởng và Chứng chỉ hành nghề 

dược số 30814/BTR-CCHND ngày cấp 04/6/2014 do Sở Y tế Bến Tre cấp cho Bà 

Lê Cẩm Lan không còn hiệu lực kể từ ngày Quyết định này được ký ban hành.  

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Chánh Văn phòng Sở Y tế, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, người được cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

dược tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố (để biết); 

- Văn phòng (đăng web SYT); 

- Lưu:VT, NVD, Mh. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Văn Tán 
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