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Số :              /QĐ-SYT                          Nam Định, ngày       tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH   

 Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề dược 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH  

Căn cứ Luật dược số 105/2016-QH13; Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 

08/05/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

dược; Nghị định 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 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, 

viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định; 

Căn cứ hồ sơ xin điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược của ông 

Nguyễn Mạnh Phú, bà Phạm Thị Huyền và hồ sơ xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

dược của bà Phạm Thị Mận; 

Theo đề nghị của ông Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ dược. 

    QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Hủy 03 Chứng chỉ hành nghề dược của cá nhân có tên sau đây (có 

danh sách đính kèm tại phụ lục). 

Điều 2. Quyết định hủy Chứng chỉ hành nghề dược 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 và các cá nhân có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;   

- Lưu: VT, NVD, N. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Trần Trung Kiên 



Phụ lục 

DANH SÁCH HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC 

(Kèm Quyết định  số:        /QĐ-SYT  ngày       tháng  10  năm 2020) 

 

STT 

Họ tên cá 

nhân được 

cấp CCHN 

Dược 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Chứng minh nhân dân Nơi đăng ký 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ 

chuyên môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

đã được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn đã 

được cấp 

Lí do hủy 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

1 
NGUYỄN 

MẠNH  PHÚ 
22/11/1979 162180580 25/07/2012 

Công an 

tỉnh Nam 

Định 

thôn Địch Lễ 

A, xã Nam 

Vân, thành 

phố Nam 

Định, tỉnh 

Nam Định 

Dược sĩ đại 

học 

46/NĐ-

CCHND 

cấp ngày 10 

tháng 6 

năm 2013 

Doanh nghiệp sản 

xuất thuốc, Doanh 

nghiệp sản xuất vắc 

xin, sinh phẩm, 

Doanh nghiệp bán 

buôn thuốc, Daonh 

nghiệp làm dịch vụ 

bảo quản thuốc, 

Doanh nghiệp làm 

dịch vụ bảo quản vắc 

xin, sinh phẩm y tế, 

Doanh nghiệp làm 

dịch vụ kiểm nghiệm 

thuốc, Doanh nghiệp 

làm dịch vụ kiểm 

nghiệm vắc xin, sinh 

phẩm y tế, Doanh 

nghiệp xuất khẩu, 

nhập khẩu thuốc, Nhà 

thuốc, Hợp tác xã, hộ 

kinh doanh cá thể sản 

xuất dược liệu, thuốc 

đông y , thuốc từ 

dược liệu. 

Cá nhân xin 

điều chỉnh 

chứng chỉ 

hành nghề 

dược 

2 
PHẠM THỊ 

HUYỀN 
29/09/1983 162421547 03/03/2010 

Công an 

tỉnh Nam 

Định 

số 3/5 ngõ 

134 đường 

Tô Hiến 

Thành, 

phường 

Dược sĩ đại 

học 

1003/NĐ-

CCHND 

cấp ngày 31 

tháng 8 

năm 2015 

Nhà thuốc 

Cá nhân xin 

điều chỉnh 

chứng chỉ 

hành nghề 

dược 



STT 

Họ tên cá 

nhân được 

cấp CCHN 

Dược 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Chứng minh nhân dân Nơi đăng ký 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình độ 

chuyên môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

đã được 

cấp 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn đã 

được cấp 

Lí do hủy 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trường Thi, 

thành phố 

Nam Định, 

tỉnh Nam 

Định 

3 
PHẠM THỊ 

MẬN 
19/10/1982 162441210 31/08/2014 

Công an 

tỉnh Nam 

Định 

xã Hải 

Châu, huyện 

Hải Hậu, 

tỉnh Nam 

Định 

Dược sĩ trung 

cấp 

727/CCHN-

D-SYT-ND 

cấp ngày 14 

tháng 6 

năm 2019 

Quầy thuốc 

Cá nhân bị 

mất chứng chỉ 

hành nghề 

dược và có hồ 

sơ xin cấp lại. 

Tổng số: 03 chứng chỉ 
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