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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

 Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 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 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 Đơn xin chấm dứt hoạt động kinh doanh thuốc của cơ sở Quầy thuốc 

Vũ Thị Định; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Dược, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của 01 cơ sở (theo biểu đính kèm).  

 Điều 2. Cơ sở không được phép hoạt động kinh doanh dược sau khi bị thu 

hồi giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng đủ điều 

kiện kinh doanh dược; 

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

Ông (bà) Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Dược Sở Y tế, cơ sở 

kinh doanh dược có tên tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./.   

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo SYT; 

- Như điều 3 (T/h); 

- Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- PYT huyện Hàm Yên; 

- Lưu VT, NVYDB. 

 

Q.GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 



 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC VÀ  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SYT ngày      tháng  01 năm 2021 của Sở Y tế Tuyên Quang) 

ST

T 
Tên cơ sở Địa chỉ 

Người 

phụ 

trách 

chuyên 

môn 

Hình 

thức 

kinh 

doanh 

Phạm vi kinh doanh 

Số giấy chứng 

nhận đạt thực 

hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc, 

ngày cấp 

Số giấy đủ 

điều kiện 

kinh doanh 

dược 

Ghi 

chú 

01 

Quầy 

thuốc Vũ 

Thị Định 

Tổ dân phố Tân Yên, 

Thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

CĐD. Vũ 

Thị Định 

Quầy 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết 

yếu và danh mục thuốc không kê đơn (trừ vắc xin, 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ)  

623/GPP, cấp 

ngày 

31/8/2018 

238/ĐKKDD 

- TQ, cấp 

ngày 

31/8/2018 
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