
  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số: 1764/SYT- NVD 

V/v phản ánh về giả mạo Văn bằng 

chuyên môn về dược 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 30  tháng 5 năm 2022 

  

    Kính gửi:  

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Các công ty, chi nhánh dược trong tỉnh; 

  - Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh.    

 Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết  một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

 Căn cứ Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Dược; 

 Để đảm bảo việc cấp chứng chỉ hành nghề dược được chính xác và đúng 

đối tượng theo quy định của pháp luật; Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị tất cả các tổ 

chức, cá nhân nếu phát hiện có sự giả mạo về Văn bằng chuyên môn dược phản 

ánh về Sở Y tế Hà Tĩnh theo địa chỉ: http://soyte.hatinh.gov.vn/menu-top/hoi-

dap hoặc gửi trực tiếp về Sở Y tế (Địa chỉ: Số 09 đường Nguyễn Huy Oánh, 

phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). 

 Sở Y tế thông báo cho các tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Website SYT; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (truyền 

thông); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
  

 

 

 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-05-30T17:03:40+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2022-05-30T17:03:54+0700




