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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, 

Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 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;
Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh 

Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 
tế; Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 19/2/2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
27/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Xét đơn xin dừng hoạt động của cơ sở kinh doanh dược;
Theo đề nghị của phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân – 

Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng 
nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc do Sở Y tế Hải Dương cấp cho 01 cơ sở (có 
danh sách chi tiết kèm theo).

Lý do thu hồi: Cơ sở trên xin dừng hoạt động.
Điều 2. Cơ sở kinh doanh dược có tên tại Điều 1 không được phép hoạt động 

kinh doanh dược kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế 

tư nhân, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm thuốc – mỹ 
phẩm – thực phẩm tỉnh, Phòng Y tế thị xã Kinh Môn, ông/bà đại diện về mặt pháp 
luật và ông/bà chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược có 
tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                               
- Như điều 3; 
- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
-Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (khoa truyền thông);
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

 
Số:          /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hải Dương,  ngày       tháng 3 năm 2023
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DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     /3/2023 của Sở Y tế Hải Dương)

Stt Tên cơ sở
Tên người 

CTNCM về 
dược

TĐCM Địa chỉ kinh doanh trên giấy 
chứng nhận đã được cấp

Số GCN ĐĐKKD,
ngày cấp

Số GCN GPs,
ngày cấp

1 Quầy thuốc Minh Châu Trần Thị 
Phương Thảo

Dược sĩ 
trung cấp

Thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, 
thị xã Kinh Môn

25/ĐKKDD-HD
03/3/2020

24/GPP
03/3/2020
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