
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:         /SYT-NVD 
Về việc không cấp giấy chứng 

chỉ hành nghề Dược 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày        tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Ông Trần Chí Tâm 

Sở Y tế An Giang nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược 

của ông Trần Chí Tâm (mã hồ sơ: 000.00.15.H01-220420-0016). 

Nộp kèm hồ sơ là giấy xác nhận thực hành tại cơ sở chuyên môn về dược, 

do bà Trần Thị Cẩm Tú-dược sỹ phụ trách chuyên môn nhà thuốc Cẩm Tú (địa chỉ: 

69A Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang) ký 

xác nhận ông Trần Chí Tâm có thời gian thực hành tại nhà thuốc từ 19/4/2020 đến 

19/4/2022.  

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lưu của nhà thuốc Cẩm Tú tại Sở Y tế, ông 

Trần Chí Tâm không có trong danh sách nhân sự/nhân viên thực hành chuyên môn 

tại nhà thuốc Cẩm Tú trong khoản thời gian trên. Vì vậy, việc bà Trần Thị Cẩm Tú 

xác nhận thực hành cho ông Trần Chí Tâm như nêu trên là không phù hợp, Sở Y tế 

An Giang không thuận cấp chứng chỉ hành nghề dược cho trường hợp của ông 

Trần Chí Tâm. 

Nếu muốn được cấp chứng chỉ hành nghề dược, đề nghị ông Trần Chí Tâm 

phải thực hành chuyên môn tại cơ sở dược hợp pháp theo đúng thời gian quy định. 

Sau khi đủ thời gian thực hành chuyên môn, nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề dược về Sở Y tế sẽ được giải quyết. 

Sở Y tế thông tin cho ông được rõ. 

Trân trọng./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng Thông tin SYT; 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả SYT; 
- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-09T16:40:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-09T16:41:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-09T16:41:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




