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 ề việc t u  ồi  iấy c ứ g      đủ điều kiệ  ki   d a   dược, 

 iấy c ứ g      đ t “   c  à   tốt cơ sở bá   ẻ t uốc” (GPP) 

 

                         

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 n    06/4/2016; 

Căn cứ N  ị địn  số 54/2017/NĐ-C  n    08/5/2017 của C ín  p ủ qu  địn  

c i tiết một số điều v  biện p  p t i   n  Luật dược; 

Căn cứ N  ị địn  số 155/2018/NĐ-C  n    12/11/2018 của C ín  p ủ về việc 

sửa đổi  bổ sun  một số qu  địn  li n quan đến điều kiện đầu tư kin  doan  t uộc 

p ạm vi quản lý n   nước của Bộ   tế; 

Căn cứ Qu ết địn  số 34/2016/QĐ-UBND n    14/7/2016 của UBND tỉn      

  n ban   n  Qu  địn  c ức năn   n iệm vụ  qu ền  ạn v  cơ cấu tổ c ức của Sở   tế 

Phú Yên; 

Căn cứ Qu ết địn  số 06/2020/QĐ-UBND n    03/3/2020 của UBND tỉn      

  n về việc sửa đổi  bổ sun  một số điều của Qu  địn  c ức năn   n iệm vụ  qu ền 

 ạn v  cơ cấu tổ c ức của Sở   tế tỉn        n ban   n  kèm t eo Qu ết địn  số 

34/2016/QĐ-UBND ng   14/7/2016 của UBND tỉn  Phú Yên; 

Xét Đơn n ừn   oạt độn  kin  doan  dược của Quầ  t uốc N ân Du  n; 

T eo đề n  ị của Trưởn    òn  N  iệp vụ Dược  
 

            
 

 iều     hu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược s  818/ĐKK  -

   cấp ngày 26/7/2018 và Giấy Chứng nhận đạt “ hực hành t t cơ sở bán lẻ thu c” 

(G  ) s  1392/G   cấp ngày 26/10/2021 của  ở   tế  hú  ên cấp cho  

 ên cơ sở  Quầy thu c Nhân Duyên. 

Địa chỉ  125  rần  hú, thị trấn Củng  ơn, huyện  ơn  òa, tỉnh Phú Yên. 

 gười quản lý chuyên môn về dược của cơ sở     Lê  hị Quỳnh  hi. 

Lý do thu hồi  cơ sở tự nguyện chấm dứt hoạt động kinh doanh dược. 

 iều 2  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cơ sở có tên tại Điều 1 chấm 

dứt hoạt động kinh doanh thu c chữa bệnh cho người, đồng thời có trách nhiệm nộp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận đạt “ hực hành 

t t cơ sở bán lẻ thu c” (GPP) về  ở   tế  hú  ên ( hòng  ghiệp vụ  ược) chậm nhất 

05 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. 

 iều 3  Chánh v n phòng, Chánh thanh tra  ở,  rưởng  hòng  ghiệp vụ  ược, 

các đơn vị có liên quan và cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký./. 
 

 

          
-  hư Điều 3      

- Cục QL  (b/cáo)   

-  ở   tế các tỉnh/thành ph  (p/hợp)  

- V n phòng UBND  . ơn Hòa (p/hợp); 

- TTKSBT (đ ng trang   Đ     ); 

- Lưu  V , NVD. 
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