
DANH SÁCH CÁC co s �AT TIÊU CHUÁN GPP CÁP NGÀY 09 THANG 9 N�M 2022 

STT Ho và tên THCM Tên co s Dia chi/try so_ Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp| 
Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuóc| 
không kê �on b£o quán & �icu kiÇn thurông (bao góm cå thuóc thuge danh 
muc thuóc, diegc chát thuÙe damh myc chát bË cám stt dung trong mÙt só 

ngành, linh vuc; không bao gom: v�c xin, thuoc döc, thuoc 8a ngen. I308-22/GPP 09/9/2022 
Thôn Hoa Ché, xã 

Hùng Thãng, huyÇn 
Binh Giang, tinh Håi thuóc hrong than, thuóc tiên chdt, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop c6 

Duong 

Duge si 

trung câp Hoäng 
Quay thuoc Ly 

1 Pham ThË Lý 

chia dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chiúa duroc chát huróng 

thar, thuóc dang phôi hop có chúa tiên chát, thuóc thuoc danh myc han chê| 

|bán lé). 

Mua và bán lë thuôc bào quàn ß �ieu kiÇn thuròng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 

8°C (bao góm cå thuóc dang phói hop có chira duoc chát gay nghiÇn, thuÑc 
dang phoi hop có chia duoc chát huróng thân, thuóc dang phói hop có chia| Só 215 Lac Long 

Quan, th tran Ke Sa |tiên chál, thuóc thuÙc danh måc thuóc, duoc chát thuoc danh muc chát bi309-22/GPP huyên Binh Giang, 
tinh Hài Duong 

Hoàng Thanh 
2 

Dugc sT 

dai hoc 
Nhà thuoc TrËnh 

Giang Thanh 
cam sie dung trong mot só ngành, linh vc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c| 

xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc huróng thán, thuóc tién chat, thuóc phóng xa 
thuoc thuÙc danh muc han ché bán lé).). 

|Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måe thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc| 
không kê don bào quàn o diÁu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc dang phói 

hop có chia duege chát gây nghiên, thuóe dang phÑi hop có chia duoc chát 
Thôn Lâm Xa, xa Phuhróng thân, thuóc thuÙc danh måc thuôc, duoc chát thuÙc danh muc chat b}310-22/GPP 

Tran Thi Thu 
3 

Dugc sT 

trung câp Quay thuóc Nht Ha |Dièn, huyÇn Nam 
|Huong Sách, tinh Häi Duong Cam su aung trong mÙt sð ngành, lînh vrc, thuóc �Ùc; không bao gôm: v�c 

xin, thudc gáy nghiên, thuóc huóng thán, thuóe tièn chá, thuóc dang phói| 
hop có chia tién chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙe danh muc han ché ban 

le). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 
khong kê �on bão quàn ß �iêu kiÇn thurong (bao gôm cå thuóc dang phôi 
hop có chúa duoc chât gáy nghiÇn, thuoc d¡ng phôi hop có chta dupc cht 
huong than, thuôc thuÙc danh måc thuoc, dupc chât thu�c danh muc chät bi311-22/GPP cam st dung trong mÙt sô ngành, l+nh vrc, thuôc dÙc; không bao gôm: v�~c| 
xin, thuóôc gây nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tiên chát, thuóc dang phôi | 
hop có chita tiên chai, thuoc phóng xa, thuôc thuoc danh muc han chê bán| 

Thôn Thugng 
Nguyén Dinh 

Quyet 
Dugc sT 
trung hoc Anh 

Quay thuÑc TrâmDuong, x� Nam 
Trung, huyên Namn 
Sách, tinh Häi 

|Duong 



Ho Ho và ten TÐCM Ten co sÛ Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh S6 GPs Ngày câp 

Khu cho Mói, thôn 

Lam Xuyeên, x� Phú 

Dien, huyÇn Nam 
Sách, tinh Häi Duong xin, thuÑc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chât, thuóc dang phôi| 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuóc 
khong kê �on båo quàn ß diêu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc dang ph6i 
hop có chita duoc chát gây nghiÇn, thuôc dang phôi høp có chita dupc chát| 
hnaong than, thuÑc thuøc danh muc thuóc, duoc chât thuÙc danh muc chát bila12-22/GPP 

cam su dung trong mÙt só ngành, lînh vyc, thuóc dÙc; không bao gôm: våc| 
Dugc si 

trung hoc Giang 
5 Nguyèn ThË Thuy 

Quay thuóc Thçy 

hop có chia tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc han ché bán| 

le). 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuôc 
khong ke �on bào quàn & �iêu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc dang phói| 
hop có chita degc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa dugc chát 
hueóng thán, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chat thuoc darmh muc chat bi l313-29Gpp 

cam sit dung trong mot sô ngành, linh vic, thuÑc dÙc; không bao gôm : v�c| 
xin, thuoc gáy nghiÇn, thuoc huóng thán, thuoc ti¿n chát, thuóc dang phói 

hop có chia tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc hgn ché bán 

e). 

30 YTE 
iNH HALD Thôn Co Pháp, x� 

Cong Hoa, huyên 
Nam Sách, tinh Häi 

Duong 

Dugc sT 
cao dang Hien 

Quày thuôc Thu 
6 Bui ThË Hien 

Mua và bán lé thuóc thuÙe danh myc thuÑc thi¿t y¿u và danh muc thuóc 
không kê dom bào quán & dieu kiÇn thuong và diÁu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

Nguyen ThË Thu 
Ha 

Thôn Doàn Két, x� 

Quày thuóc Tiên Ha Nam Sách, tinh Häi 

gom cà thuóc thuÙc danh muc thuóc, drge chát thuoc danh muc 
Am: 
chát 

vác 
bË cám 

in, |a14-22/GPP 
sie dung trong mÙt só ngành, I+nh pc, thuóc dÙc; không bao gôm: vác xin 
thuoc gay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc 
|dang phói hop có chta dugc chát gáy nghÇn, thuóc d¡ng phôi høp có chia 
dugrc chát huóng thán, thuóc dang phôi hop có chúa tiên chát, thuóc thuoc 

|danh myc han chê bán lé). 

Duoe si 
trung cap Quay thuóc Tién Hàóng Phong, huyÇn 

Duong 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
khong ke don bào quàn ß �iêu kiÇn thuòng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao| Thôn Thugng �áp. xä|gom cà thuoc dang phói hop có chita duoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói Duoc s 8 Nguyen ThË trung cáp Nga 

Quay thuóc Quýnh Nam Hông, huyÇn 

Nam Sách, tinh Håi 

Duong 

hop có chiia duoc chát huóng thân, thuóc thuÙc danh måc thuóc, duoc chat315-22/GPP thuoc danh muc chát bË câm su dung trong mÙt só ngành, lnh vrc, thuóc 

doc; không bao góm: v�c xin, thuóc gâay nghiÇn, thuóc huóng thân, thuoc tien chát, thuóc damg phói hop có chta tien chá, thuoc phóng xa, thuoc 
thuoc damh muc ham ché bán lé). 



Hg Ho và tên THCM Tên co så sÑ GPs Ngày câp 
Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuÑc 

không kê don b£o quàn & diêu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóc dang phói| 

Thôn Do Xá, x� Úng hop có chiúa dugc chât gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chiúa diupc chát| 
Hoe, huyÇn Ninh 
Giang, tinh Håi 

Duong 

h1ong than, thuÑc thuoe danh muc thuóe, dure chât thuÙe danh mue chat D316-22/GPP 

cám sir dung trong mot só ngành, linh vyrc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c| 
xin, thuóc gáy nghi¿n, thuóc huóng thân, thuóc tién chât, thuóc dang phôi| 
hop có chúa ti¿n chá, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh måc han ché bán 

le) 

Nguy�n ThË HiÁn Dugc s+ 

cao d�ng 
Quây thuóc HiÁn 
Huân 

9 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuÑc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không kê don bào quan ß �iêu kiÇn thuòng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C ( bao| 
gom cà thuóc dang phói hop có cha deoc chát gay nghiÇn, thuðc dang 

Cho Nua, xa Tan An, phói hop có chúa dugc chát huóng thân, thuóc thu�c danh myc Iuoc aup|317-22/GPP huyên Thanh Hà, tinh 

Hài Duomg 

Quay thuóc Kim 
10Nguyen ThË Oanhugc si 

chát thuoc danh muc chát bi cám sit dung trong mÙt só ngành, linh vc, 

thuóc doc: không bao gôm: vác xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, 
thuoc tien chái, thuóc dang phói hop có chiúa tién chát, thuoc phóng xg, 

thuoc thuÙc danh muc han ché bán lé). 

trung câp Oanh 

KT. GIÁM �ÓC TRUÖNG PHÒNG NGHI�P vr DUGC & 
QUÄN LÝ HÀNH NGHÈ Y TÉ TU NHÂN NGUOI L�P BANG 

PHÓ GLÁM �ÓC 
An.c.N HOA 

so Y T 

PHAM TH. HUONG PHAM DÚC LUYEN PTÁM HjU THANH 


