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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày        tháng  8  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở  

bán lẻ thuốc (GPP) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

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

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

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 Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 

định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Bắc Kạn; 

Căn cứ đơn xin ngừng hoạt động kinh doanh dược của ông Nông Đức Khánh 

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc Hồng Nhật; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc (GPP) số 88/2019/GPP ngày 31/12/2019 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược số 344/ĐKKDD-BK do Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 

31/12/2019 cho Quầy thuốc Hồng Nhật; địa chỉ: Thôn Bản Điếng, xã Bình 

Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; người chịu trách nhiệm chuyên môn về 

dược: Nông Đức Khánh, văn bằng chuyên môn: Trung cấp dược, số Chứng chỉ 

hành nghề 201/BK-CCHND do Sở Y tế Bắc Kạn cấp ngày 16/12/2015. 

Lý do thu hồi: Cơ sở có đơn xin ngừng hoạt động và đề nghị thu hồi  

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, cơ sở kinh doanh thuốc có 

tên tại Điều 1 không được phép hoạt động kinh doanh kể từ ngày ký Quyết 

định này. 
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Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế và cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Sở Y tế các tỉnh, TP;  

- Ban Giám đốc SYT; 

- VP HĐND và UBND huyện Chợ Đồn; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm T-MP-TP; 

- Trang Thông tin điện tử SYT; 

Gửi bản giấy: 
- Như Điều 1; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 
Tạc Văn Nam 
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