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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc Hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
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; Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc 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 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 34/2021/QĐUBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung
một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số
31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SYT ngày 10/01/2022 của Giám đốc Sở Y tế
về việc thành lập Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược của Sở Y tế
Hòa Bình;
Xét Biên bản họp Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược ngày
30/5/2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đối với 03 cá nhân đề
nghị điều chỉnh.
Lý do điều chỉnh: do chuyển đổi số chứng minh nhân dân sang số căn
cước công dân, thay đổi địa chỉ thường trú do sáp nhập địa giới hành chính, điều
chỉnh phạm vi đăng ký hành nghề dược.
(Thông tin chi tiết theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Trưởng các phòng: Tổ chức-Hành chính, Nghiệp vụ Dược; Các cơ quan,
đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế (báo cáo);
- UBND các huyện, thành phố;
- Giám đốc; các PGĐ Sở Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Website Sở Y tế Hòa Bình;
- Lưu: VT, NVD.
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