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    Số:1362/QÐ-SYT Hậu Giang, ngày  24    tháng   07   năm2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn   cứ   Nghị   định   số  54/2017/NĐ-CP  ngày  08  tháng  5  năm  2017  của   Chính  
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

Căn   cứ   Quyết   định   số  02/2011/QĐ-UBND  ngày  26  tháng  01  năm  2011  của  
Ủy  ban  nhân   dân   tỉnh   Hậu   Giang   về   việc   phân   cấp   quản   lý   bộ   máy ,  quản   lý   cán  
bộ, công chức tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ đơn xin ngừng hoạt động Quầy thuốc của DSTH. Nguyễn Thị Giang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều  1.   Thu  hồi   Giấy   chứng   nhận   đủ   điều   kiện   kinh   doanh   dược   số  083 / 
ĐKKDD -HAUG   cấp   ngày   27/8/2018 ,  Giấy   chứng   nhận   đạt   thực   hành   tốt   cơ   sở  
bán   lẻ   thuốc -GPP   số   066 /GPP  cấp   ngày   27/8/2018  của   Sở  Y  tế   Hậu   Giang   cấp   cho  
DSTH.   Nguyễn   Thị   Giang ,  là   người   chịu   trách   nhiệm   quản   lý   chuyên   môn   tại   Quầy  
thuốc   Hương   Giang .  Địa   chỉ :  ấp   Thuận   Hưng , TT.  Ngã   Sáu ,  Châu   Thành ,  Hậu  
Giang.

Lý do: Người chịu trách nhiệm chuyên môn xin ngưng hoạt động.

Điều  2 .   Quyết   định   có   hiệu   lực   kể   từ   ngày   ký   và   Giấy   chứng   nhận   đủ   điều  
kiện   kinh   doanh   dược   của   cơ   sở   kinh   doanh   dược ,   Giấy   chứng   nhận   đạt   thực   hành  
tốt cơ sở bán lẻ thuốc-GPP nêu tại Điều 1 không còn giá trị sử dụng;

Điều  3.   C hánh   Văn   phòng   Sở  Y  tế ,  Trưởng   p hòng   Nghiệp   vụ   Dược   Sở  Y  tế ,  
Chánh   Thanh   tra   Sở  Y  tế ,  Trưởng   Phòng  Y  tế   huyện   Châu   Thành   và   cá   nhân   có   tên  
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục Quản lý Dược-BYT;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Ban GĐ Sở;
- Phòng Y tế huyện Châu Thành;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu:VT-NVD.
            (DS. Tài 02 bản)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Phát Hưng
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