
 

 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Điện Biên, ngày         tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề Dược  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN  
 

 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

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; Nghị định số 

155/2017/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 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 Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành của Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2010 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

Theo đề nghị của Hội đồng tư vấn xét duyệt hành nghề dược Sở Y tế tại Biên 

bản họp ngày 20 tháng 8 năm 2021, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho 06 cá nhân có nhu cầu hành nghề 

dược trên địa bàn tỉnh (danh sách kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Các cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược ghi ở Điều 1 có trách 

nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của Luật Dược, Nghị định số 54/2017/NĐ-

CP và Thông tư số 07/2018/TT-BYT. 

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

Trưởng Phòng Nghiệp vụ dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan và các cá nhân ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- PYT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Phạm Giang Nam 



 

 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày         tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng

năm 

sinh 

Địa chỉ 

Số CMND 

hoặc thẻ 

CCCD ngày 

cấp 

Trình 

độ 

CM 

Năm tốt 

nghiệp 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

ĐĐK hành nghề với các vị 

trí hành nghề sau 

01 Đinh Thị 

Linh 

10/12/

1988 

HKTT: Xã Giao 

Hương, huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh 

Nam Định 

036188003952 

Ngày cấp 

31/10/2017 Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

DSĐH 23/4/2019 

Trường Đại 

học Đại 

Nam 

Cơ sở bán 

buôn thuốc; 

Nhà thuốc; 

quầy thuốc; 

tủ thuốc 

trạm y tế 

xã. 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của cơ sở bán 

buôn thuốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của nhà thuốc; Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc; Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của tủ thuốc 

Trạm y tế xã. 

02 Trần 

Minh 

Nam 

06/5/ 

1979 

HKTT: Tổ 1, 

phường Na Lay, 

thị xã Mường 

Lay, tỉnh Điện 

Biên 

011079000758 

Ngày cấp 

08/4/2021 Cục 

Cảnh sát 

QLHC và trật 

tự xã hội 

DSCĐ 07/5/2018 

Trường Cao 

đẳng Y - 

Dược 

ASEAN 

 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc Trạm 

y tế xã. 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của tủ thuốc Trạm y tế xã. 

03 Lâm Thị 

Tĩnh 

15/12/

1973 

HKTT: Xã 

Thanh Nưa, 

huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện 

Biên 

040224379 

Ngày cấp 

23/12/2008  

Công an tỉnh 

Điện Biên 

DSCĐ 07/5/2018 

Trường Cao 

đẳng Y - 

Dược 

ASEAN 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc Trạm 

y tế xã. 

  Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của tủ thuốc Trạm y tế xã. 
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TT Họ và tên 

Ngày 
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ĐĐK hành nghề với các vị 

trí hành nghề sau 

04 Nguyễn 

Thị Sim 

04/10/ 

1983 

HKTT: Thị trấn 

Mường Ảng, 

huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện 

Biên 

034183000159 

Ngày cấp 

12/6/2014  Cục 

Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư 

DSCĐ 25/12/2019 

Trường Cao 

đẳng Y 

dược Phú 

Thọ 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc Trạm 

y tế xã. 

  Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của tủ thuốc Trạm y tế xã. 

05 Đặng 

Văn Kiên 

22/12/ 

1964 

HKTT: Thị trấn 

Tủa Chùa, 

huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện 

Biên 

011064000160 

Ngày cấp 

08/4/2021 Cục 

Cảnh sát 

QLHC và trật 

tự xã hội 

DSTH 17/10/1994 

Trường 

trung học 

kỹ thuật 

Dược Trung 

ương 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc Trạm 

y tế xã. 

  Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của tủ thuốc Trạm y tế xã. 

06 Dương 

Thị Ngọc 

Bích 

08/3/ 

1982 

HKTT: Phường 

Nam Thanh, 

thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

040828800 

Ngày cấp 

20/4/2015  

Công an tỉnh 

Điện Biên 

DSTC 25/12/2014 

Trường Cao 

đẳng Dược 

Phú Thọ 

 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc Trạm 

y tế xã. 

  Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn về dược 

của tủ thuốc Trạm y tế xã. 
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