
UBND TÍNH HÁI DUONG cONG HOA X HOI CHÚ NGHIA VI�T NAM 
Doc lap- ty do- Hanh phúc SO Y TË 

Só: 697/QD-SYT Hai Duong, ngày 28 tháng 1I n�m 2022 

QUYÈT DINH 
Ve vi�e cap, dieu chinh nÙi dung Chéng chi hành nghê Drge 

GIÁM DÓC sÞ Y TÉ HÅI DUONG 

Cän cu Luât Dugc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
Can cu NghË dinh só S4/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phù quy 

dinh chi tiet mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Luât Dreoc; 

C�n cu Quyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND tinh 

Häi Duong quy dinh chúe n�ng, nhiem vy, quyén han và co cáu to chic cua So Y 

te; Quyet dinh só 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cua UBND tinh Hài 

Duong siia �ói, bó sung Dieu 3 Quyvét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 

27/3/2017 cua UBND tinh Háài Druong quy dinh chúc näng, nhiÇm vy, quyën h¡n 

và co cau tó chúc cia Sö YtË; 

C�n cit Quyêt dinh só 1251/0D-SYT ngày 04/10/2017 cua Giám dóc Sß Y té 

Hai Drrong vê viÇc thành láp HÙi dong tu van câp Chiúng chi hành nghé Degc; 

Xét de nghi cça HÙi �ông tu vân cáp Chúng chi hàrnh nghé Duoc, Truong 

phong Nghiep vu Dugc và Quán lý hành nghê y tê tu nhân-Só Yté, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Câp, diêu chinh nÙi dung chúng chi hành nghê duge cho 07 cá nhân có 

tên tai Danh sách cá nhân di diêu kiÇn câp, diêu chinh nÙi dung chúng chi hành nghê 

duoc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dieu 2.Quyêt dinh này có hiÇu lyc kê t ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Ong (Bà) Truong phòng NghiÇp vå Duge và Quän lý hành nghê y 

tê tu nhân, Truong các phông chúc näng có liên quan cça Sß Y të, HÙi dông tu vân 

cap Chung chi hành nghê Dugc và các cá nhân cóó tên t¡i �iêu l chju trách nhiÇm thi 

hành Quyêt diph này/. g 
Noi nhan: 
- Lanh �¡o So Y té; 
- Lru: VT, NVD &QLHNYTTN(36). 
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N�m 

TT |Ho và Têngày tháng| 
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dông 
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THÀNH PHÓ HÅI DUONG 
Bán buon thuôc Nguoi CTNCM ve Cáp làn dau| Lô 14,3-3 khu 

dô thi phía tây,| (tru v�c xin, sinh 
P.Tan Binh, TP.| 
Hai Duong, tinh 

Hai Duong 

Dong Thi 05/02/1994 030194000430 23/7/2022 Cuc canh sát| Dugc si �¡i| Dai hÍc 

Quan ly 
hành chính 

4 2014 
dugc cua co sß bánn 
buon thuoc (trë v�c 

|xin, sinh phâm), nguyên 
(bao gôm cå duçc| liÇu làm thuôc (bao 

lieu), xu¥t kh¥u, | gôm cà duçc liÇu), co 

nhâp khâu thuôc so xuât khâu, nhâp khâu 
(trir v�c xin, sinh | thuôc (trir v�c xin, sinh| 

phâm), nguyên liÇu làm 

thuoc (bao gôm cå dugc| 

(bao gôm cà duoc liÇu), nhà thuôc, quây 
lieu), bán lè� thuÑc,| thuóc, tú thuóc tram y 

te xa, co sß chuyên bán 
lè dugc liÇu, thuôc 
duoc liêu, thuôc cô 

truyên 

dugc Hà 
Noi 

Mai hoc 

ve trat tu xa 
hÙi 

phâm), nguyên 
liÇu làm thuôc 

254 28/11/2022 phâm), nguyên 
lieu làm thuóc 

duoc liÇu 

NINH GANG 
AL DP 

Nguoi CTNCM vè duge | Cáp lân dâu | 
cua quây thuôc 

Bán le thuôc 5 Nguyén Thi 22/8/1997 
Ngoc Mai 

2018 x� Ngh+a An, 
huyen Ninh 

Giang, tinh Hái 

Duong 

06/9/2021 Cuc canh sát Baäng tôt Truòng 
nghiêp cao Cao däng 

030197011304 

Quan ly 
hành chính d�ng Duoc duoc TW 
vetrt tu xa 

255 28/11/2022 
HD 

hÙi 

CAM GIÀNG 

Bán lè thuôc Nguroi CTNCM vè dugc Cáp làn �àu 
cua quây thuôc 

10/8/2021 Cuc cánh sát|| Bàng tót 
Quan lý 

hành chinh | câp chuyên 
vè rât tu x� nghiÇp dugc| 

Trung cáp 2011 Thôn Van Thai, 
xã Câm V�n, 

huyên Cam 

Giàng, tinh Hài 
Duong 

6 Trán ThË �ào 03/3/1987 030187018014 

nghiÇp trung| quân y 1 

256 28/11/2022 
hÙi 




