
BND TỈNH NAM ĐỊNH  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /QĐ- SYT Nam Định , ngày       tháng  9 năm 20212019 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Đoàn đánh giá việc đáp ứng 

Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc 

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 Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về 

Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 09/2020/TT-

BYT ngày 10/06/2020 của Bộ Y tế quy định việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

thực hành tốt phân phối thuốc,  nguyên liệu làm thuốc; 

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 đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của 

Chi nhánh  Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ (địa chỉ: Lô M1, đường N3, 

khu công nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, thành  phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định); 

Xét đề nghị của ông Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc gồm các Ông (bà) có tên sau đây:   



1) Ds. Trần Bắc Hà- PTP phụ trách phòng Nghiệp vụ Dược - Trưởng đoàn 

2) Bs. Nguyễn Thị Kim Dung - Chánh thanh tra Sở- Thành viên 

3) Ds. Nguyễn Thanh Tùng- Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược- Thành viên 

4) Ds. Nguyễn Thị Chinh- Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược - Thư ký 

5) Ds. Nguyễn Thị Nụ- Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược- Thành viên 

Điều 2. Đoàn có nhiệm vụ đánh giá việc đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn 

Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định hiện hành tại 

Chi nhánh  Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ, địa chỉ:  Lô M1, đường N3, 

khu công nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, thành  phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Thời gian dự kiến thẩm định vào ngày 21 tháng 9 năm 2021. 

Nhiệm vụ từng thành viên do Trưởng đoàn phân công, Đoàn đánh giá tự giải 

thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Trường hợp cơ sở được đánh giá phải báo cáo khắc phục bằng văn bản: Trưởng 

đoàn ký gửi văn bản yêu cầu cơ sở bán lẻ thuốc tiến hành khắc phục, sửa chữa tồn 

tại, gửi báo cáo khắc phục về Sở Y tế. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Ông (bà) có tên trong Điều 1, Trưởng các phòng có liên quan của 

Sở Y tế và Chi nhánh  Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Đ/c Trần Trung Kiên- PGĐ Sở 

 (để chỉ đạo trực tiếp); 

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế 

(để thông báo đến cơ sở); 

- Lưu: VT, NVD, C.  

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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