
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:         /TB-SYT 
V/v: Dừng hoạt động Quầy 

thuốc trên địa bàn phường 

thuộc thành phố, thị xã. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày      tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: Cơ sở hành nghề dược trên địa bàn các phường thuộc 

thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay. 

  

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 54/NĐ-CP ngày 08 tháng 

5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành 

Luật dược, Sở Y tế thông báo: 

Loại hình quầy thuốc trên địa bàn các phường Noong Bua, Tân Thanh, 

Mường Thanh, Nam Thanh, Thanh Bình, Thanh Trường và Him Lam thuộc thành 

phố Điện Biên Phủ; quầy thuốc trên địa bàn phường Sông Đà và Na Lay thuộc thị 

xã Mường Lay sẽ dừng hoạt động kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 (Sở Y tế chỉ 

cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho các quầy 

thuốc đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020).  

Sở Y tế thông báo để các cơ sở đang hành nghề (loại hình quầy thuốc) trên địa 

bàn các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay biết, chủ 

động trong kinh doanh. Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế thông báo cho các cơ sở hành 

nghề dược trên địa bàn quản lý, các doanh nghiệp thông báo cho các quầy thuốc 

trực thuộc. 

Thông báo này thay cho Thông báo số 809/TB-SYT ngày 01 tháng 6 năm 

2020 của Sở Y tế./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PYT thành phố, thị xã; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- TT Kiểm nghiệm Thuốc-MP-TP; 

   - Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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