
DANH SÁCH CÁC CO sÞ DAT TIÊU CHUÁN GPP CÁP NGÀY 07 THÁNG 11 N�M 2022 

STT Ho và tên THCM Tên co so Dia chi/try sÝ Pham vi kinh doanh sÑ GPs Ngày câp 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc 
không kê don bào quan ß diêu kiÇn thrÝng (bao gôm cá thuóc thuoc danh 
muc thuóc, duoc chát thuÙc danh muc chât bË câm su dung trong mot sô| 

Thon Dot Ha, xa Nam neành, lmh vrc; không bao gôm: v�c xin, thuöc dÙc,, thuoc gay, ngnen, |379-22/GPP 07/11/2022 
Cao dang Quay thuôc Trung 
duroc 1Bui ThË Thiy Tân, huyÇn Nam 

Sách, tinh Häi Duong | 
Th thuoc huóng thân, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi høp có 

chira dugc chát gây nghien, thuóc dang phói hop có chúa duugc cht huóng 

than, thuóc dang phói hop có chira tién chát, thuóc thuÙe danh måc han che 

bán le). 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóbc 

không kê don bào quån &. 

gom cà thuoc dang phôi hop có chiúa dugc chát gây nghiÇn, thuoc dang phôi| 

hop có chia duoc chât huóng thâan, thuoc thuoc danh muc thuöc, �irpc chat3R0-22/GPP 

u kiÇn thurong và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 
Durong Trân Hung 
Dao, khu La Xuyên, 
thË trán Nam Sách, 

huyên Nam Sách, tinh c danh myc chät bj cám sie dång trong mÙt sÑ ngành, l+nh yec, thuóc|o042/uF 

Hai Duong 

Quay thuóc �ông Drgc si Nguyen Van Dóngtrung cáp Hoa 
doc; khong bao gôm: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuÑc huÛng thân, thuóc| 

tiên chat, thuoc dang phôi hop có chiúa tiên chât, thuôc phóng xa, thuoc 
|thuoc danh måc h¡n chê bán le). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuóc thiêt yêu và danh muc thuóc| 
không k �on b£o quàn ß �iêu kiÇn thurong (bao gôm cå thuóc thuoc danh| 
muc thuóc, dugc chdt thuÙc danh muc chát bË cám sit dung trong mÙt s 

Dugc s 
trung cáp |My 

Quày thuóc Hông 
Dtc, huyên Tu Ký, 
tinh Hài Duong 

Thon Quan, xa Minn ngành, l+nh yc; không bao gôm: v�c xin, thuðc doc, thuoc 8ay, 7ge |381-22/GPP 07/11/2022 3 Va Thi My 
thuóc huong thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóe dang phÑi hop có 
cha duoc chât gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có chita duoc chát huóng| 

than, thuôc dang phôi hop có chira tiên chát, thuóc thuÙc danh muc han ch¿ 
bán le). 



STT| Ho và tên THCM Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp Ten co so Dja chi/trs so 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôo 

không kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thurong (bao góm cå thuoc dang phôi| 
|hop có chita diupc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa duoc chât| 

hon La to1, Na Hgp hróng than, thuóc thuoc danh myc thuóc, duapc chât thuÙe danh muc chat b382-22/GPP 07/11/2022 4Dinh ThË Vân Anhugc si 
| trung câp 

Quay thuóc Thanh 
Huong Sách, tinh Hài Diuong Cam sir dyng trong mÙt sô ngành, lnh vec, thuÑc dÙc; không bao gôm: vác 22/GPP 

xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc huuóng thán, thuóc tién chát, thuóc dang phoi| 
hop có chira tiên chât, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh muc h¡n chê bán 

Tiên, huyÇn Nam 

le). 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuÑc thiêt yéu và danh muc thuôc| 
không kê don bào qu£n ß diêu kiÇn throng (bao góm cå thuóc dang phôi| 
|hop có chta duoc chât gây nghiÇn, thuoc dang phói hop có chúa duoc chât| 

Thon La Do1, Nd Hop huóng thàn, thuóc thuøc danh mue thuóc, dupc chát thu�c danh muc chát bi383-22/GPP 07/11/2022 
Tién, huyÇn Nam 
Sách, tinh Hài Duomg Cam Su dung trong m�t só ngành, l+nh vuc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c 

Quay thuóc Th£ng Nguyén ThË 
Huyen 

Dugc sT 

trung cap Huyén 
xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc dang phói| 
hop có chúa tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh myc han ché bán 

le. HAD 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuÑc thi¿t yéu và danh muc thuôc| 
không kê �on bào quån ß diêu kiÇn thurong và diêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 

Thon An EÐiÁn Giáp, gom cà thuôc dang phôi hop có chita duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 
xa Cong Hòa, huyÇn |hop có chúa dupc chât huóng thân, thuôc thuoc danh muc thuóc, duoc chát 

thuoc damh måc chát bË câm su dung trong mÙt sÑ ngành, lînh vuc, thuóc 

doc; không bao gôm: v�c xin, thuôc gây nghiÇn, thuoc huóng thân, thuôc 
tiên chá, thuóc dang phói hop có chia tièn chát, thuóe phóng xa, thuôc 

Quày thuóc Minh 384-22/GPP 07/11/2022 Dugc s+ 

trung cáp Thoan 
6 Bui ThË Thoan Nam Sách, tinh Håi 

Duong 

thuoc danh muc han chÃ bán lé). 

Mua và bán buôn thuôc bào quån ß �iÁu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc 

Só 385 Trán Phú, khu dang phói hgp có chúa duoc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa 

diuoc chát huÛng thán, thuóc dang phói hop có chta tiên chát, thuóc thuÙc 

danh muc thuóc, durc chdt thuoc danh muc chát bË cám ste dung trong mÙt 

s6 nganh, I+nh vyec, thuóc �Ùc; không bao góm: väc xin, thuóc gây nghiÇn, 
thuoc huromg thân, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa). 

CTCP Dugc VTYT HLa Van Câu, thË trán 
385-22/GDP 07/11/2022 Duoc s 

dai hoc 
Chi nhánh Hái 

Duong I 
Nam Sách, huyÇn 
Nam Sách, tinh Håi 

Duong 

Tran Van Oanh 



só GPs Ngày câp 
Pham vi kinh doanh 

STT| Ho và tên THCM Tên co soo Dja chi/try so 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh muc thuÑc thi¿t yêu và danh muc thuóc| 

không kê don bào quan o diêu kiÇn thuong (bao gôm c£ thuóc thuÙc danh| 

muc thuóc, d1uoc chát thuoc danh muc chât bj câm sit dung trong mÙt sô 

Thon Long Dong, xagamh inh yc; khóng bao góm: v�c xin, thuóc doc, thuðc &ghe386-22/GPP07/11/2022 Quày thuóc Vinh Dugc si 
cao dang Huyên Nam an, huyen Nam lthuóc huóng thân, thuóc tien chát, thuóc phóng xa, thuoc damg phói hop co | 

*** chia droc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chita deoc chât huóng 

than, thuóc dang phói hop cóó chita tiên chát, thuóc thuÙc danh måc h¡n ché | 

Nguyén ThË Hoa 

bán lé). 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måe thuôc 

không kê don bào quàn o diêu kiÇn thuông và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C(bao 

gom cà thuóc dang phôi hop có chita duroc chât gáy nghiÇn, thuôc dang phôi| 
hop có chita duepc chát huuóng than, thuóc thuÙe danh myc thuoc, iagc cha"|387-22/GPP 07/11/2022 Thôn Hào Quan, xã 

Quày thuôc Tçng Dugc sT 

trung cap Lành 
Dong Lac, huyén INam| huÙc danh muc chát bË cám sit dung trong mot só ngành, l+nh vre, thuoc 
Sách, tinh Hài Drong 

Pham Thanh Tùng 

doc; không bao góm: vac xin, thuóc gây nghiÇn, thuôc huóng thân, thuoc 
tien chat, thuóc dang phói hop có chiúa tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc 

huoc danh måc h¡n chê bán lë). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc 
không kê �on bào quàn ß diêu kiÇn thuÝng và diêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuóc thuÙc danh muc thuôc, dupc chát thuÙc danh måc chât bË cám 

Thon C, x An sr dung trong mÙt só ngành, inh vuc, thuóc doc; khóng bao gôm: v�c xin |388-22/GPP |07/11/2022 
Duge sT 
trung cap 

Qudy thuóc Thúy Nu lhuyén Nam Sách, tinh |thuóe gay nghiÇn, thuóe hmrong thán, thuóe tièn chát, thuóc phóng xa, thuóc 10 Nguyén Thj Nu 
Hai Duong dang phói hop có chita duoc chát gáy nghên, thuóc dang phói hop có chiia 

duaoc chát hmaómg thán, thuóc dang phói hop có chita tiên chát, thuóc shuoc| 
danh myc han ché bán li). 

Mua và bán l� thuoc b£o quån & �iêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc thu�c | 
|danh myc thuoc, duagc chât thuoc danh myc chât bË câm siu dung trong mÙt| 

So 325-Thành Phao, só nganh, l+nh vyrc; không bao gôm: v�c xin, thuoc �Ùc, thuoc gäy nghi�n, 
phuong Phá L¡i, 
thành phð Chí Linh, 
tinh Hài Duong 

Dugc s 11 NgBa ThË Trang dai hoc 
thuóc humg thàn, thuóc tièn chát, thuóe phóng xa, thuóc dang phói hop có 389-22/GPP |07/11/2022 
chia dugc chât gá nghiÇn, thuoc dang phôi hop có chita dugc chât huóng| 

than, thuoc dang phói høp có chta tiên chât, thuoc thuoc danh muc han chê 

bán le) 

Nhà thuóc Thu Hà 
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