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

    
GIÁM ĐỐC SỞ  Y  TẾ LONG AN    

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016;

     Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;

     Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số qui định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

     Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BYT  ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ 

Y tế Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt;

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2016 cuả 

UBND tỉnh Long An Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế Long 

An;

Xét đơn đề nghị trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của bà 

Hồ Thị Sửu, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược; 

  Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số: 1621/LA-

ĐKKDD ngày 03/11/2016 do Sở Y tế cấp cho: 

- Tên cơ sở: Quầy thuốc Quốc Bảo

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược: Hồ Thị Sửu

- Địa điểm kinh doanh: Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hoá, 

Long An.



          Lý do thu hồi: Quầy thuốc đề nghị thay đổi địa chỉ kinh doanh. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quầy thuốc Quốc Bảo 

không được phép hoạt động kinh doanh kể từ ngày ký ban hành Quyết định này. 

Điều 3: Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở Y tế, cơ sở và cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:      
- Như điều 3;
- Cục Quản lý Dược-BYT;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Ban Giám đốc SYT;
- Website SYT;       
- Lưu: VT, NV(V).

       Huỳnh Minh Phúc
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