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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:5WQĐ-BYT

Hà Nội, ngà^hángịỊnăm 2019
QUYẾT ĐỊNH

về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của
Công ty TNHH Đức Nhân Đường

Bộ TRƯỞNG Bộ Y TÉ
Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
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 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 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,
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Đức Nhân Đường về việc ngừng hoạt động
xuất nhập khẩu thuốc;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số
94/ĐKKDD-BYT ngày 09/7/2018 của Công ty TNHH Đức Nhân Đường, cụ thê
như sau:
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 đường Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
'
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở:
+ Họ và tên: Trần Văn Huỳnh
+ Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học
+ Chứng chỉ hành nghề dược số: 00267/CCHND-SYT-HNO do Sở Y tế
thành phố Hà Nội cấp ngày 31/8/2017.
- Đủ điều kiện kinh doanh theo hình thức tổ chức: Cơ sở xuất khâu, nhập
khẩu thuốc.
,
,
,
,
- Phạm vi kinh doanh: Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thành phẩm bảo quản ở
điều kiện thường (không bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt).

- Địa điểm kinh doanh: Công ty TNHH Đức Nhân Đường - Chi nhánh
Hưng Yên: Kml7 - QL5, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Quyết định số
4328/QĐ-BYT ngày 09/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty TNHH Đức Nhân Đường hết
hiệu lực.
Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý
Dược, Giám đốc Công ty TNHH Đức Nhân Đường, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bí thư Ban Cán sự Đảng BYT (để b/cáo);
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu VT. QLD (2b).

