


 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-BYT ngày        tháng        năm 2020 

 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ 

 

TT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Tên VB QPPL 

quy định nội dung 

bãi bỏ 

Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện 

A2 Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.003924 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc cho cơ sở bán 

buôn dược liệu 

Thông tư số 

03/2018/TT-BYT 

ngày 09/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về 

thực hành tốt phân 

phối thuốc và 

nguyên liệu làm 

thuốc 

Dược 

phẩm 

Sở Y tế các 

tỉnh thành 

phố trực 

thuộc Trung 

ương 

2 1.004005 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc cho cơ sở 

bán buôn dược liệu 

Thông tư số 

03/2018/TT-BYT 

ngày 09/02/2018 

của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về 

thực hành tốt phân 

phối thuốc và 

nguyên liệu làm 

thuốc 

Dược 

phẩm 

Sở Y tế các 

tỉnh thành 

phố trực 

thuộc Trung 

ương 

3 1.004024 

Cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc cho cơ sở bán lẻ 

dược liệu 

Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết mốt số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật dược. 

Dược 

phẩm 

Sở Y tế các 

tỉnh thành 

phố trực 

thuộc Trung 

ương 

4 1.004074 

Cấp lại giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc cho cơ sở 

bán lẻ dược liệu 

Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ quy 

định chi tiết mốt số 

điều và biện pháp 

thi hành Luật dược. 

Dược 

phẩm 

Sở Y tế các 

tỉnh thành 

phố trực 

thuộc Trung 

ương 

 

 




