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 V/v xác nhận thời gian thực hành  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2021 

 

 
 

                           Kính gửi:  

              - Các doanh nghiệp kinh doanh Dược; 

     - Các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn. 

          (Sau đây gọi tắt là cơ sở) 

 

Trong thời gian qua, Sở Y tế tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề Dược của các cá nhân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trên cả nước.  

Để đảm bảo việc xác nhận thời gian thực hành theo đúng quy định tại 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định 

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

155/2018NĐ-CP, ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế , Sở Y tế đề nghị: 

1. Các cơ sở chỉ xác nhận thời gian thực hành đúng với thời gian thực hành 

thực tế của cá nhân làm việc tại cơ sở 

2. Các cơ sở có trách nhiệm lưu trữ các bằng chứng chứng minh về thời 

gian thực hành của cá nhân được xác nhận như: quyết định tuyển dụng, quyết 

định tiếp nhận hợp đồng lao động hoặc quyết định phân công nhiệm 

vụ,…Trường hợp cần xác minh về tính xác thực của Giấy xác nhận thời gian 

thực hành tại cơ sở, cơ sở có trách nhiệm cung cấp cho Sở Y tế. 

 Vậy Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Phòng Thanh tra (phối hợp) ; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc 
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