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

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVD      Nam Định, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v  báo cáo danh sách nhân sự dược 

của cơ sở 
  

 Kính gửi:  

 

 

- Các Công ty bán buôn thuốc trong tỉnh; 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc trong tỉnh. 

 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 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật dược;  

 Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Dược. 

 Để thực hiện đúng các quy định các văn bản quy phạm pháp luật, phòng chống 

việc giả mạo giấy tờ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Báo cáo Danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược hoặc có trình độ 

chuyên môn về dược đang làm việc tại cơ sở tính đến thời điểm hiện tại (Biểu mẫu, 

phụ lục kèm theo).  

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động hoặc có sự 

thay đổi về nhân sự có trình độ chuyên môn về dược làm việc hoặc thực hành tại cơ sở 

kinh doanh dược, cơ sở phải thông báo đến Sở Y tế tỉnh Nam Định: Danh sách người 

có Chứng chỉ hành nghề dược hoặc có trình độ chuyên môn về dược đang làm việc tại 

cơ sở (Biểu mẫu, phụ lục kèm theo). 

3. Các công ty gửi công văn này và hướng dẫn các cơ sở bán lẻ liên quan (trực 

thuộc, liên doanh, liên kết,…) thực hiện nội dung trên; đồng thời tập hợp báo cáo của 

các cơ sở này để gửi về Sở Y tế và tổng hợp danh sách nhân sự bao gồm cả của các cơ 

sở bán lẻ liên quan trong danh sách báo cáo.  

 Báo cáo gửi bằng văn bản và file mềm (phụ lục danh sách dạng file excel) về 

Phòng nghiệp vụ Dược- Sở Y tế (Đ/c: 14 Trần Thánh Tông- TP Nam Định- Tỉnh Nam 

Định, SĐT: Ds Chinh 0989748785, email: nghiepvuduocnd@gmail.com), thời hạn 

trước ngày 31/12/2021.  

 Đề nghị các cơ sở khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD, C.                                                                                                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 

           

mailto:nghiepvuduocnd@gmail.com


Biểu mẫu kèm theo công văn số       /SYT-NVD ngày     /12/2021 

của Sở Y tế tỉnh Nam Định 

 

(Tên cơ sở kinh doanh dược) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:………………..      Nam Định, ngày       tháng       năm 2021 
V/v  báo cáo danh sách nhân sự Dược 

của cơ sở 
  

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Nam Định 

 Căn cứ công văn số …………….., ngày………….. của Sở Y tế tỉnh Nam 

Định về việc báo cáo danh sách nhân sự của cơ sở. Cơ sở chúng tôi xin báo cáo 

như sau: 

1. Tên cơ sở kinh doanh dược:..................................................................... 

2. Địa chỉ:...................................................................................................... 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở kinh doanh dược: (1)................................ 

4. Danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược hoặc có trình độ 

chuyên môn về dược đang làm việc tại cơ sở (Phụ lục kèm theo). 

Xin trân trọng thông báo./. 

  ……(2)…, ngày…… tháng ….. 

năm….. 
Người đứng đầu 

cơ sở kinh doanh dược 
(ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ từ mấy giờ đến mấy giờ trong ngày và mấy ngày trong tuần; 

(2) Địa danh. 

  

 

 

 



Phụ lục: Danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược hoặc có trình độ chuyên 

môn về dược đang làm việc tại cơ sở 
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    Ghi chú: Các cơ sở cần đóng dấu treo/giáp lai (nếu có) vào mỗi 

trang danh sách. 

      Người đứng đầu 

cơ sở kinh doanh dược 
(ký và ghi rõ họ, tên) 
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