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THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực hành nghề Dược
Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố danh mục thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.
Sở Y tế thông báo đến cơ quan hữu quan và các tổ chức, cá nhân có nhu
cầu đăng ký hành nghề dược trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận và giải quyết hồ
sơ thuộc lĩnh vực hành nghề Dược như sau:
1. Sở Y tế sẽ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực hành nghề dược
kể từ ngày 01/7/2018.
2. Các cơ sở hành nghề dược hết hạn bao gồm Chứng chỉ hành nghề
dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, Giấy chứng nhận thực
hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP), Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối
thuốc (GDP). Trong vòng 30 ngày kể từ ngày 01/7/2018. Cơ sở khẩn trương tiến
hành các thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành; các Đại lý thuốc đã hết hạn
giấy phép, phải tiến hành thủ tục hồ sơ chuyển đổi loại hình Nhà thuốc hoặc
Quầy thuốc theo thời hạn quy định trên. Quá thời hạn nêu trên, cơ sở không nộp
hồ sơ, xem như chấm dứt hoạt động.
3. Các cơ sở bán lẻ, bán buôn thuốc đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh còn hiệu lực thì tiếp tục hoạt động theo phạm vi đã
được công nhận đến hết hiệu lực giấy phép (GPP đối với Nhà thuốc, Quầy
thuốc, GDP đối với Công ty, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với
Đại lý thuốc). Sau đó phải tiến hành thủ tục cấp bổ sung, điều chỉnh phạm vi
kinh doanh, thay đổi loại hình kinh doanh đúng quy định hiện hành.
Sở Y tế đề nghị các Công ty thông báo đến các Quầy thuốc, Đại lý thuốc
trực thuộc biết nội dung thông báo này để thực hiện./.
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