UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2240 /TB-SYT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ
Hồ sơ của: Bà LÝ THỊ THÙY HẢI
Địa chỉ thường trú: Phường Nghĩa Chánh, t.p Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-210824-0004
Người nộp hồ sơ: LÝ THỊ THÙY HẢI
Điện thoại liên hệ: 091401809
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp giấy chứng chỉ hành nghề dược thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế trả lời như sau:
Bà Lý Thị Thùy Hải, sinh ngày 09/9/1967, trình độ chuyên môn: Dược sĩ
trung học, tốt nghiệp ngày 29/7/2019, số hiệu bằng: 071171, số vào sổ cấp bằng:
Reg.No:26.DS.2019-TCDA do trường Trung cấp Đông Á cấp. Bà làm hồ sơ
xin cấp chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ. Sau khi xem xét
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề dược theo tại Điểm 4, Điều 24, Mục 01,
Chương III, Luật Dược 2016 và Giấy xác nhận thời gian thực hành xin cấp
Chứng chỉ hành nghề dược theo Điểm d, Khoản 1, Điều 3, Nghị định số
54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 tại Mẫu số 3 “Giấy xác nhận thời
gian thực hành” yêu cầu thực hiện thủ tục như trên là không đúng quy định. Vì
vậy, Sở Y tế trả lại hồ sơ cho Bà.
Để thực hiện thủ tục theo đúng quy định đối với trường hợp hồ sơ của Bà,
Sở Y tế yêu cầu Bà đồng thời thực hiện thủ tục tại Mẫu số 3 “Giấy xác nhận thời
gian thực hành” của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017.
Bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh)
Nơi nhận:
- Bà Nguyễn Thị Phụng;
- TTPVHC công tỉnh Quảng Ngãi;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.
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