
UBND TỈNH AN GIANG 

              SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số: 879/SYT-NVD                      An Giang, ngày  08  tháng  4  năm 2020 

Về việc yêu cầu nộp hồ sơ đề 

nghị đánh giá định kỳ Thực 

 hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

 

                      Kính gửi:  

                                  - Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố; 

                                  - Các cơ sở hành nghề bán lẻ thuốc (danh sách đính kèm) 

 

Căn cứ vào điều 9 Thông tư số 02/2018/TT-BYT  ngày 22/01/2018 của 

Bộ Y tế quy định vê “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ  thuốc” 

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc (theo danh sách đính kèm) báo 

cáo giải trình bằng văn bản lý do chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc 

duy trì đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và sau thời hạn 30 ngày, nếu 

cơ sở bán lẻ thuốc không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ theo quy định, Sở 

Y tế thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở bán lẻ 

thuốc theo quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật dược 

Sở Y tế An Giang đề nghị Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố phối hợp 

nhắc nhở, tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn 

quản lý thực hiện nội dung công văn này 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc (để biết);   

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
.                      
 

 Từ Hoàng Tước 
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