
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 114/SYT-NVD 

  V/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

        Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng  01 năm 2020

 
 
 

Kính gửi:    

               - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

                - Các cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn. 

            

 Căn cứ Khoản 9, Điều 28, Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy 

định về các trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND): 

“Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào 

tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được 

cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương 

trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất”. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 Đề nghị các đối tượng đã được Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế cấp CCHND (đối 

tượng) phải có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức 

chuyên môn về dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp CCHND hoặc kể từ 

ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên 

môn về dược gần nhất. Đối với trường hợp CCHND được cấp trước ngày Luật Dược 

có hiệu lực (01/01/2017) thì thời gian bắt đầu tính cập nhật kiến thức chuyên môn về 

dược từ ngày 01/01/2017. 

Nếu sau thời gian quy định trên, các đối tượng không tiến hành cập nhật kiến 

thức chuyên môn thì chứng chỉ hành nghề sẽ bị thu hồi. 

 Vậy Sở Y tế thông báo để các thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và cơ sở 

kinh doanh Dược biết và nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu VT, NVD. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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