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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc"
và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016;
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 155/2017/NĐ-CP
ngày 12/11/2018 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 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định về
thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư số 09/2020/TT-BYT
ngày 10/6/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực hành tốt
cơ sở bán lẻ thuốc;
Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi
tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của
Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;
Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định chi
tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và 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;
Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 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 Đoàn kiểm tra đánh giá việc đáp ứng "Thực hành tốt phân
phối thuốc", Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Sở Y tế tại Biên bản
họp ngày 24 tháng 02 năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”
cho 02 cơ sở bán buôn thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
cho 02 cơ sở kinh doanh dược có nhu cầu hành nghề dược trên địa bàn tỉnh.
(Danh sách kèm theo Quyết định này).
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Điều 2. Các cơ sở được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt
phân phối thuốc” và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 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 ngày 08/5/2017, Nghị định số 155/2017/NĐ-CP ngày 12/11/2018,
Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017, Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày
09/02/2018, Thông tư số 09/2020/TT-BYT ngày 10/6/2020, Thông tư số 07/2018/TTBYT ngày 12/4/2018.
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 cơ sở ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PYT TP Điện Biên Phủ;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVD.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi Sở Y tế
Giờ ký: 2021-0224T13:56:31.6102280+07:00

Phạm Giang Nam

DANH SÁCH
Các cơ sở được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt phân phối thuốc"
và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-SYT ngày
tháng 02 năm 2021 của Sở Y tế Điện Biên)
I. Danh sách các cơ sở được cấp điều chỉnh “Thực hành tốt phân phối thuốc” GDP: 02 Cơ sở bán buôn thuốc
Loại
Họ tên
ST
Địa điểm kinh
hình
Chứng chỉ hành
Tên cơ sở người quản
Phạm vi kinh doanh
GCN GPP
T
doanh
kinh
nghề
lý CM
doanh
01 Công ty
Vi Đồng
Số nhà 1070 - Tổ Mua thuốc, bán buôn
Cơ sở Số 321/ĐBSố 24/GDP
TNHH
Khánh
2 - Phường
thuốc bao gồm cả thuốc bán
CCHND do Sở Y do Sở Y tế
Dược
Mường Thanh phải kiểm soát đặc biệt
buôn
tế Điện Biên cấp Điện Biên
phẩm
Thành phố Điện
bảo quản ở điều kiện
thuốc
ngày 16/11/2015 cấp ngày
Hải Nam
Biên Phủ - Tỉnh
thường trừ thuốc gây
24/02/2021
Điện Biên
nghiện, thuốc hướng
thần, thuốc tiền chất,
thuốc phóng xạ, đồng vị
phóng xạ, vắc xin
02 Công ty
Đặng Thị
Số nhà 1072 - Tổ Mua thuốc, bán buôn
Cơ sở Số 138/CCHN-D- Số 25/GDP
TNHH
Ngọc Hà
2 - Phường
thuốc bao gồm cả thuốc bán
SYT-ĐB do Sở Y do Sở Y tế
Dược
Mường Thanh phải kiểm soát đặc biệt
buôn
tế Điện Biên cấp Điện Biên
phẩm
Thành phố Điện
bảo quản ở điều kiện
thuốc
ngày 08/3/2019
cấp ngày
Hoa Ban
Biên Phủ - Tỉnh
thường trừ thuốc gây
24/02/2021
Điện Biên
nghiện, thuốc hướng
thần, thuốc tiền chất,
thuốc phóng xạ, đồng vị
phóng xạ, vắc xin

Hiệu lực
GPP

đến ngày
27/11/2022

đến ngày
30/7/2022
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II. Danh sách các cơ sở được cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 02 Cơ sở
GCN
Loại
Họ tên
ĐĐKKDD
ST
Địa điểm kinh
hình
Chứng chỉ
GCN
Tên cơ sở người quản
Phạm vi kinh doanh
GCN
T
doanh
kinh
hành nghề
ĐĐKKDD
lý CM
GDP/
doanh
GPP
01 Công ty
Vi Đồng
Số nhà 1070 - Tổ Mua thuốc, bán buôn
Cơ sở Số 321/ĐB- Số 24/GDP Số
TNHH
Khánh
2 - Phường
thuốc bao gồm cả thuốc bán
CCHND do do Sở Y tế 684/ĐKK
Dược
Mường Thanh phải kiểm soát đặc biệt
buôn
Sở Y tế
Điện Biên DD - ĐB
phẩm
Thành phố Điện
bảo quản ở điều kiện
thuốc
Điện Biên
cấp ngày
do Sở Y tế
Hải Nam
Biên Phủ - Tỉnh
thường trừ thuốc gây
cấp ngày
24/02/2021 Điện Biên
Điện Biên
nghiện, thuốc hướng
16/11/2015
cấp ngày
thần, thuốc tiền chất,
24/02/2021
thuốc phóng xạ, đồng vị
phóng xạ, vắc xin
02 Công ty
Đặng Thị
Số nhà 1072 - Tổ Mua thuốc, bán buôn
Cơ sở Số
Số 25/GDP Số
TNHH
Ngọc Hà
2 - Phường
thuốc bao gồm cả thuốc bán
138/CCHN- do Sở Y tế 685/ĐKK
Dược
Mường Thanh phải kiểm soát đặc biệt
buôn
D-SYT-ĐB Điện Biên DD - ĐB
phẩm
Thành phố Điện
bảo quản ở điều kiện
thuốc
do Sở Y tế
cấp ngày
do Sở Y tế
Hoa Ban
Biên Phủ - Tỉnh
thường trừ thuốc gây
Điện Biên
24/02/2021 Điện Biên
Điện Biên
nghiện, thuốc hướng
cấp ngày
cấp ngày
thần, thuốc tiền chất,
08/3/2019
24/02/2021
thuốc phóng xạ, đồng vị
phóng xạ, vắc xin

Hiệu lực
GPP

đến ngày
27/11/2022

đến ngày
30/7/2022

