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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ

Số: 522

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/TB-SYT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Quầy thuốc TUYẾT MAI.
Địa chỉ: Thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200330-0198
Người nộp hồ sơ: Bùi Thị Thanh Thuyền.
Điện thoại liên hệ: 0987341630
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp
có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định
này); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất
trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một
số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế đề nghị cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
với các nội dung sau:
- Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
Để có cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở,
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Quầy thuốc Tuyết Mai bổ sung các nội dung
nêu trên theo quy định.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị cơ sở gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của
Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải quyết theo quy
định. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn này, cơ sở không
nộp hồ sơ bổ sung thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTPVHC công tỉnh Quảng Ngãi;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.
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