
UBND TỈNH NAM ĐỊNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                        

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

 

QUYẾT ĐỊNH   

 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 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 biên bản số 21/2020/BB-HĐTV ngày 27/8/2020 của Hội đồng tư 

vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược; 

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

dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc cho cá nhân có đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dƣợc theo quy định của pháp luật bao gồm: 

1. Cấp 14 Chứng chỉ hành nghề dƣợc cho cá nhân có đủ tiêu chuẩn hành 

nghề dƣợc có danh sách kèm theo (phụ lục 1). 

2. Cấp lại 01 Chứng chỉ hành nghề dƣợc cho cá nhân có đủ tiêu chuẩn 

hành nghề dƣợc có danh sách kèm theo (phụ lục 2). 



Điều 2. Quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề dƣợc có hiệu lực kể từ ngày 

ký. 

Điều 3. Các Ông (bà): Phó trƣởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ 

dƣợc, Trƣởng các phòng chức năng có liên quan của Sở Y tế và các cá nhân 

đƣợc cấp chứng chỉ hành nghề dƣợc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

Nơi nhận: 

- Nhƣ Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;   

- Lƣu: VT, NVD, N. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Trần Trung Kiên 



Phụ lục I 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC 

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

STT 
Họ và tên 

đệm 
Tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng 

ký Hộ 

khẩu 

thường 

trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Hình 

thức 

cấp 

Đủ điều kiện với các vị 

trí hành nghề 

Phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Thời gian thực 

hành chuyên môn, 

nội dung thực hành 

chuyên môn 

Ngày 

nhận hồ 

sơ 

1 ĐINH THỊ VÂN 21/08/1996 

xã Giao 

Thiện, huyện 

Giao Thủy, 

tỉnh Nam 

Định 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

1/10/2018-15/6/2020, 

Quầy thuốc Trần Thị 

Việt Hà (Công ty TNHH 

Thành Đức), Bán lẻ tại 

quầy thuốc 

18/8/2020 

2 ĐỖ THỊ NHỊ 26/06/1992 

Thị trấn Quỹ 

Nhất, huyện 

Nghĩa Hƣng, 

tỉnh Nam 

Định 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

1/2/2015-30/9/2016, Nhà 

thuốc trực thuộc công ty 

TNHH Sơn Trƣờng, Bán 

lẻ thuốc tại nhà thuốc 

20/8/2020 

3 CAO THỊ NGA 13/08/1994 

xã Nam Mỹ, 

huyện Nam 

Trực, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

1/10/2015-1/8/2017, Nhà 

thuốc trực thuộc công ty 

TNHH Sơn Trƣờng, Bán 

lẻ thuốc tại nhà thuốc 

20/8/2020 

4 
VŨ THỊ 

KHÁNH 
LY 25/03/1998 

xã Trung 

Đông, huyện 

Trực Ninh, 

tỉnh Nam 

Định 

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

22/11/2018-05/7/2020, 

Quầy thuốc Ngô Thị 

Hiền (Công ty TNHH 

Dƣợc Trâm Anh), Bán lẻ 

thuốc 

20/8/2020 



5 VŨ VĂN ĐOÀN 22/09/1991 

xã Giao Tiến, 

huyện Giao 

Thủy, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

5/9/2018-15/6/2020, 

Quầy thuốc Lê Kiều 

Hƣng (Công ty TNHH 

Dƣợc Trâm Anh), Bán lẻ 

thuốc 

20/8/2020 

6 HOÀNG VĂN HƢNG 05/08/1989 

xã Trực 

Hùng, huyện 

Trực Ninh, 

tỉnh Nam 

Định 

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

10/9/2018-20/6/2020, 

Quầy thuốc Mai Anh 

Quý (Công ty TNHH 

Dƣợc Trâm Anh), Bán lẻ 

thuốc 

20/8/2020 

7 LƢƠNG THỊ NHỚ 14/04/1985 

xã Hải Vân, 

huyện Hải 

Hậu, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

5/10/2018-30/6/2020, 

Quầy thuốc Lâm Thị 

Hồng Dinh (Công ty 

TNHH Dƣợc Trâm Anh), 

Bán lẻ thuốc 

20/8/2020 

8 
NGUYỄN 

THỊ 
HOA 14/10/1994 

xã Giao Tiến, 

huyện Giao 

Thủy, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

02/1/2019-02/7/2020, 

Quầy thuốc công ty cổ 

phần dƣợc phẩm Nam 

Định, Nhân viên bán lẻ 

11/8/2020 

9 
NGUYỄN 

THỊ 
THUY 20/03/1996 

xã Xuân Phú, 

huyện Xuân 

Trƣờng, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

6/3/2018-26/6/2020, 

Công ty TNHH Dƣợc 

phẩm Tuyên Thạc, Bán 

buôn thuốc 

14/8/2020 

10 PHẠM THỊ LEN 06/02/1971 

xã Thọ 

Nghiệp, 

huyện Xuân 

Trƣờng, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

19/6/2018-19/5/2020, 

Quầy thuốc Trần Thị 

Bích Đào (Công ty cổ 

phần dƣợc phẩm Xuân 

Thủy), Bán lẻ thuốc tại 

quầy 

14/8/2020 



11 TRẦN THỊ GIANG 15/10/1979 

Thị trấn 

Thịnh Long, 

huyện Hải 

Hậu, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

5/10/2018-20/6/2020, 

Quầy thuốc Mai Thị Quế 

(Công ty TNHH Dƣợc 

Trâm Anh), Bán lẻ thuốc 

21/8/2020 

12 ĐẶNG VĂN HÙNG 20/08/1995 

xã Xuân 

Vinh, huyện 

Xuân 

Trƣờng, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

đại học 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

nhà thuốc.  

Nhà thuốc 

28/7/2018-28/7/2020, 

Công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Xuân Thủy, Bán 

buôn thuốc (nhân viên 

kinh doanh) 

14/8/2020 

13 
NGUYỄN 

THỊ 
NỤ 21/08/1990 

Thị trấn 

Thịnh Long, 

huyện Hải 

Hậu, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

01/12/2018-20/8/2020, 

Quầy thuốc Công ty 

TNHH Dƣợc phẩm 

Tuyên Thạc 

25/8/2020 

14 
NGUYỄN 

THỊ 
HIÊN 14/07/1987 

xã Hải Hòa, 

huyện Hải 

Hậu, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng 

cấp 

mới 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc. 

Quầy 

thuốc 

01/12/2018-20/8/2020, 

Quầy thuốc Công ty 

TNHH Dƣợc phẩm 

Tuyên Thạc 

25/8/2020 

Tổng số: 14 hồ sơ 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

DANH SÁCH CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  DƯỢC 

(Kèm Quyết định  số:        /QĐ-SYT  ngày       tháng 8 năm 2020) 

STT 
Họ và tên 

đệm 
Tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi đăng 

ký Hộ 

khẩu 

thường 

trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Hình 

thức 

cấp 

Đủ điều kiện với các vị 

trí hành nghề 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Lí do cấp lại 

Ngày 

nhận hồ 

sơ 

1 
TRẦN 

PHƢƠNG 
ANH 11/10/1989 

xã Hải 

Trung, huyện 

Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định 

Dƣợc sĩ 

trung cấp 

Cấp lại 

lần 1 

Ngƣời chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dƣợc của 

quầy thuốc.  

Quầy thuốc 
Chứng chỉ hành nghề 

cũ bị rách nát. 
26/8/2020 

Tổng số: 01 hồ sơ 
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