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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 02 năm 2019 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

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 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hàng nghề dược của các cá 

nhân; 

Xét đề nghị của của Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

dược tại Biên bản họp ngày 24/01/2019, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược - Đợt 02 năm 2019 cho 

10 cá nhân theo danh danh sách đính kèm Quyết định.  

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ 

các quy định hiện hành của Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật về 

dược có liên quan.  

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

Điều 4. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược, Quản lý hành nghề y dược tư 

nhân, Thanh tra Sở Y tế và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- Các PGĐ; 

- Phòng KHTC (đăng Website SYT); 

- PYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NVD. 
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