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QUYẾT ĐỊNH 
Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Luật dược số 155/2006/QH13 ngày 064/2016;   

Căn cứ kết quả họp xét cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền ngày 

18/7/2022 của Hội đồng tư vấn xét duyệt công nhận bài thuốc gia truyền. 

Xét đề nghị của trưởng phòng Nghiệp Vụ Y, Dược - Sở Y tế.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền cho 03 cá nhân với 04 bài 

thuốc (Có danh sách kèm theo).  

 Điều 2. Người có bài thuốc gia truyền được đăng ký hành nghề tại địa 

phương và chỉ được đăng ký khám, chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền hoặc 

sản xuất, kinh doanh bằng bài thuốc gia truyền. Trường hợp sản xuất, kinh 

doanh bài thuốc gia truyền thì phải tiến hành thủ tục đăng ký theo quy định của 

Bộ Y tế. Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền không được chuyển nhượng, mua 

bán hoặc cho thuê. 

Người có bài thuốc gia truyền chỉ được phép hành nghề khi được cơ quan 

chức năng cấp chứng chỉ hành nghề và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. 

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

vụ Y- Dược, Chánh thanh tra Sở Y tế, các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Phòng Y tế: thành phố, huyện Điện Biên, Tuần 

Giáo; 

- Lưu VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lường Văn Kiên 



DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

BÀI THUỐC GIA TRUYỀN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SYT ngày     tháng 7 năm 2022 của Sở Y tế) 

 

STT Họ tên Địa chỉ Bài thuốc trị Ghi chú 

1 

 

Nguyễn Quốc 

Bách 

 

Số 84, tổ 3, phường 

Tân Thanh, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên 

 

Bài 1: Viêm 

gan 

 

 

 

02 bài Bài 2: Tiêu u 

nhọt 

2 

 

Quàng Thị Giót 

Bản Tông Khao, xã 

Thanh Nưa, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên 

 

Đau dạ dày 

 

01 bài 

3 

 

Mùa A Súa 

Bản Huổi Cáy, xã 

Mùn Chung, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

 

Gan nhiễm 

mỡ 

 

01 bài 
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