
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-SYT Sóc Trăng, ngày       tháng 5 năm 2021 
 

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

Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc  

 

SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội 

nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

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

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

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 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 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng;  

Căn cứ đơn xin ngừng hoạt động kinh doanh dược của các cơ sở; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng 

nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc của các cơ sở (đính kèm danh sách). 

*Lý do thu hồi: Các cơ sở xin ngưng hoạt động kinh doanh dược. 

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

được phép kinh doanh dược kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Chánh Thanh tra sở Y tế, Cơ sở có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

 
         KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Phòng Y tế huyện/TX/TP; 

- Đăng Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

                                                                                Bác sĩ Trần Thanh Tuấn    
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