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Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Minh Châu 

(Địa chỉ: 33 Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa,  

tỉnh Đồng Nai)  

 

Ngày 30/8/2021, Sở Y tế tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của bà 

Nguyễn Thị Minh Châu có mã số PAKN.20210802.0050 trên Cổng dịch vụ 

công Quốc Gia, liên quan đến Quy định, chính sách, thủ tục thuộc lĩnh vực cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ.  

Câu hỏi có nội dung: “Sở Y tế từ chối phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm 

Lý lịch tư pháp của Bộ tư pháp cấp trong hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề Dược 

hay không? Trong trường hợp nếu tôi có nộp hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề 

dược và có Phiếu Lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia của Bộ 

tư pháp mà bị từ chối vì mẫu phiếu không có nơi thường trú thì có đúng không? 

Tôi có thể nộp thêm giấy tờ để bổ sung thông tin nơi cư trú của mình nếu Sở y tế 

có yêu cầu được không?” 

Sở Y tế Hà Tĩnh có ý kiến như sau:  

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12 của Quốc hội ngày 

17/6/2009 (quy định tại điều 44 Thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp); do đó 

Lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia hay Sở Tư pháp cấp đều 

có giá trị pháp lý như nhau nên không có trường hợp Sở Y tế từ chối tiếp nhận 

phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia cấp, và Sở Y tế 

chưa từ chối bất kỳ một trường hợp nào với lý do mẫu phiếu Lý lịch tư pháp 

không điền đầy đủ thông tin nơi cư trú (như nội dung đã phản ánh). 

Thành phần, nội dung hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược được Sở Y tế 

Hà Tĩnh thực hiện đúng quy định trong thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dược 

ban hành kèm theo Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hà Tĩnh được đăng tải công khai trên trang Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Hà Tĩnh, Địa chỉ: http://tthcc.hatinh.gov.vn/vi/cong-bo-danh-

muc-va-quy-trinh-noi-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-

cua-so-y-te-tinh-ha-tinh; Vì vậy người nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược không cần phải bổ sung thêm giấy tờ mà trong thủ tục cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược không yêu cầu. 
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Sở Y tế Hà Tĩnh trả lời để công dân biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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