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SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1375 /SYT-NVD 
V/v chuyển đổi quầy thuốc trên 

địa bàn thị xã, thành phố lên nhà 

thuốc. 

 

         Hà Tĩnh, ngày  19  tháng 5   năm 2020 

 

      Kính gửi: 

- UBND thị xã Kỳ Anh, Hồng Lĩnh, thành phố; 

- Các Công ty, Chi nhánh dược trong tỉnh. 

 

 Thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 về việc Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, đến ngày 01 tháng 7 năm 

2020 các quầy thuốc trên địa bàn thị xã, thành phố phải thực hiện lộ trình chuyển 

đổi từ quầy thuốc lên nhà thuốc theo đúng quy định của Nghị định 54, Sở Y tế đề 

nghị: 

1. Các Công ty, chi nhánh dược có các quầy thuốc đóng trên địa bàn thị xã 

Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh (trừ các quầy thuốc trên địa bàn xã 

thuộc thị xã, thành phố) rà soát đôn đốc các cơ sở kinh doanh thực hiện việc 

chuyển đổi từ quầy thuốc lên nhà thuốc theo đúng thời gian quy định, nếu cơ sở 

nào không đủ điều kiện chuyển đổi lên nhà thuốc cơ sở phải ngừng hoạt động và 

Sở sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; (chậm nhất đến ngày 

01/7/2020 trên các địa bàn nêu trên không có hình thức quầy thuốc). 

2. UBND thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh giao Phòng Y 

tế thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi các quầy thuốc lên nhà thuốc  

trên địa bàn mình quản lý theo đúng lộ trình quy định.  

(Sở Y tế  gửi kèm danh sách các quầy thuốc phải chuyển đổi lên nhà thuốc 

trên địa bàn cho UBND thị xã, thành phố và các Công ty, chi nhánh biết để rà 

soát) 

 Sở Y tế thông báo  đến UBND  thành phố, thị xã và các Công ty, Chi nhánh 

dược biết, thực hiện; Nếu có vướng mắc liên hệ SĐT: 0914480373 DS Lê Thị Cẩm 

Thạch - Phòng Nghiệp vụ dược./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, P.NVD. 

- Website Sở; 

- Gửi vb giấy và điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Dâng 
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