
  

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

                    SỞ Y TẾ  

Số: 3453/SYT-YDQLHN 

      V/v: Công bố danh sách 

“Người giới thiệu thuốc” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 14 tháng 10 năm 2019 

 

                   

        Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc sở; 

- Công ty TNHH NOVARTIS VIỆT NAM. 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016; 

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

về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược”; 

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 04 năm 

2018 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của 

Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Công văn trình Sở Y tế ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Công ty 

TNHH NOVARTIS VIỆT NAM về việc đề nghị công bố danh sách người được 

cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc”, 

Sở Y tế Cần Thơ có ý kiến như sau: 

1. Công bố danh sách (03 người) được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” 

theo Công văn trình Sở Y tế ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Công ty TNHH 

NOVARTIS VIỆT NAM; 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc sở thực hiện đầy đủ và 

đúng trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy 

định tại Điều 24 Thông tư 07/2018/TT-BYT khi có người giới thiệu thuốc hoạt 

động; 

3. Thanh tra Sở Y tế, kiểm tra hoạt động giới thiệu thuốc; xử lý vi phạm 

người giới thiệu thuốc và cơ sở kinh doanh dược có người giới thiệu thuốc hoạt 

động nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BYT; 

4. Công ty TNHH NOVARTIS VIỆT NAM và Người được cấp thẻ 

“Người giới thiệu thuốc” thực hiện đầy đủ và đúng trách nhiệm của mình được 

quy định tại Điều 22; Điều 23 Thông tư 07/2018/TT-BYT. 

(Đính kèm danh sách công bố người được cấp thẻ “Người giới thiệu 

thuốc” của Công ty TNHH NOVARTIS VIỆT NAM) 

Trân trọng./.  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra SYT; 

- Website SYT ;  

- Lưu VP, YDQLHN. 
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Nguyễn Phước Tồn 



  

 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC CẤP THẺ “NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC” 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 

 

STT Họ và Tên Bằng cấp 

chuyên môn 

Số thẻ được cấp Ngày cấp 

01 Mai Duy Linh DSĐH 7/NGTT 01/10/2019 

02 Huỳnh Hoa Thám DSĐH 9/NGTT 01/10/2019 

03 Phạm Hồng Ân DSĐH 10/NGTT 01/10/2019 
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