
DANH SÁCH CÁC CO SÞ DAT TIÊU CHUÁN GPP CÅP NGÀY 13 THÁNG 10 N�M 2022 

s6 GPs Ngày câp 
THCM Dia chi/try so Pham vi kinh doanh 

STT Ho và tên Tên co so 

|Mua và bán lè thuôc bào quàn & diêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn lanh 2°C-

8°Cbao góm cà thuóc dang phói høp có chta diroc chát gáy nghiÇn, thuóc 
|dang phoi hop có chia drgc chát hróng thán, thuóc thuÙc danh muc thuóc, Só 18/88 Vk Huu, 

phromg Thanh Binh, |dgc chát thuoc danh muc chát bi cám stt dung trong mÙt só nganh, iinh |328-22/GPP 13/10/2022 Nguyén Thi Th£oDugc si 

Ngoc 
Nhà thuoc Lp 1roi thành phó Hái Duong thuóc �Ùc; khong bao gom: Vae virc, thuoc dÙc; không bao gôm: vãc xin, thuoc gây nghiÇn, thuóoc huóng 

than, thuóc tién chát, thuoc phóng xa, thuóc dang phôi hop có chira tiên 

cha, thuóc thuoc danh muc han chê bán lè). 

dai hoc 
tinh Hai Duong 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuóc thiêt yêu và danh myc thuôc 

không kê �on b£o qu£n ó �iêu kiÇn thuÝng và �iÁu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuóc dang phôi hop có chia dugc chát gây nghiÇn, thuóc dang phôi| So 130 Trân Hung 

Dao. khu Nhân Humg-hop có chita duagc chát huÛng thàn, thuóc thuoe danh muc thuóc, durge chat 329-22/GPP|13/10/2022 
th trân Nam Sách, 

huyen Nam Sách, tinhhupc danh myc chát bË câm sit dung trong mot só ngành, Iîmh våc, thuóc 

Hài Duomg 

Quay thuoc Trang Dugc s+ 
Vuong Thi i rang trung cáp Thang 

|doc; không bao gôm: v�c xin, thuôc gây nghiÇn, thuoc huóng than, thuoc 
tien chát, thuóc phóng xa, thuôc dang phôi hop có chiúa tiên chât, thuoc 

|thuoc danh måc han chê bán lè). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc không kê| 
don bao quàn & diêu kiÇn thuròng (bao gôm cå thuoc thu�c danh måc thuoc, duoc 
chát thuÙc danh muc chát bË câm sit dung trong mot só ngành, I+nh vuc; không bao| 
gom: vac xin, thuóc doc, thuóc gy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc |330-22/GPP |13/10/2022 
phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa dugc chát gójy nghiÇn, thuóc dang phói hop| 
có chia duge chát huóng thán, thuóc d¡ng phôi hop có chúa tiên chât, thuóc thuoc| 
|danh muc han ché bán lé). 

Duoe si 

cao dang 

Quay thuóc Duc 

Thinh-Nguyén ThË 

Tho 

Cho Lai, x� Thanh 

Thùy, huyÇn Thanh 

Hà, tinh Hài Duong 
Nguyén Thi Tho 



s6 GPs Ngày câp Ho và tên THCM ,IT Tên co so Dia chi/try so Pham vi kinh doanh 

S6 111, duòng 20/9, 
thi trán Phú Thái, 
huyen Kim Thành, 
tinh Hai Duong 

Mua và bán lè thuÑc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuóc không kê| 

don bão quàn ß diêu kiÇn thuông (bao gom cà thuóc dang phói hop có chia duoc 

chat gay nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa dugc chát huómg thán, thuóc thuóc 

danh muc thuóc, dugc chát thuoc danh muc chát bj cám siù dung trong mÙt só |331-22/GPP 13/10/2022 

ngành, nh vuc, thuóc dÙc; không bao góm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng| 

|than, thuóc tiên chát, thuóc dang phôi hop có chúa tiên chát, thuóc phóng xg, thuóc 

thuoc danh måc han chê bán li). 

Nguyen Thi Dugc si 

trung cap Huong 
Quay thuóc Mai 

4 

Huong 

KDC Dai Tân, 
phuong Hoàng Tân, 

Mua và bán lè thuôc bào quàn ß �iêu kiÇn thuòng (bao góm cà thuóc thuÙc danh| 
muc thuóc, drge chát thuoc danh måc chât bj cám siù dung trong mÙt só ngành, I+nh| 
Vrc; khóng bao gôm: vác xin, thuóc dÙc, thuóc gây nghiÇn, thuðc hiróng than, thuoc332-22/GPP 13/10/2022 Dugc si 

dai hoc 5Le Tùng Lâm Nha thuoC Ngoc HaTP Chi Linh, tinh Häi tien chái, thuóc phóng xa, thuóc dang phoi hop có chta deoc chát gây nghi�n, thuõe 

dang phói høp có chta dugc chát huróng thân, thuóc dang phôi hop có chta tiên 

chat, thuóc thuoc danh måc han chê bán l�ë). 
Duong 

Mua và bán lé thuóc båo quán ß �ièu kiÇn thròng (bao góm cà thuoc thuoc 

danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh myc chát bË câm sie dung irong mÙt 
só ngành, nh vc, thuóc dÙc; khóng bao gom: vác xin, thuóe gay nghiên. Só nhà 196 Tràn 

Nguyén Dan. phuromgthuoc hurong thân, thuóc tiên chá, thuÑc phóng xa, thuóc dang phói hop có |333-22/GPP |13/10/2022 
Cong Hoa, TP Chí 

inh, tinh Hài Duong | 

Duoc sT 

dai hoc 
Nhà thuoc Huong 

Thom 
6 Pham Van Thçy 

chia duegc chát gáy nghi¿n, thuóc dang phÑi hop có chiia dugc chát huong 

than, thuóc dang phói hop có chita ti¿n chát, thuoc thuÙc danh muc h¡n chë 

ban le). 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thiêt yêu và danh måc thuoc 
khong kê don bào qu£n ó diÁu kiÇn throng và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C -8°C(bao 

gom cà thuóc dang phói hop có chia droc chát gây nghiÇn, thuoc dang phói 
Thôn Bái Ha, xa Toanhop có chita drgc chát huromg than, thuôc thuÙc danh myc thuðc, digc chat334-22/GPP 13/10/2022 Thang, huyên Gia 
Loc, tinh Hái Duong 

Quay thuóc Hiên Hoàng Vk Hà 

Thuong 
Duge sT 

trung cáp Minh thuoc danh muc chát bj cám sit dung trong mÙt só ngàanh, Imh vc, thuoc 
doc: khóong bao gom: vác xin, thuóe gáy nghiÇn, thuóc hurómg than, thuóoc 

iên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phÑi hop có chia tièn chât, thuóc 

thuoc danh muc han chê bán l�). 



s6 GPs Ngày cáp 
TT Ho và tên TÐCM Tên co so Dja chi/try so Pham vi kinh doanh 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yêu và danh måc thuóc không kê| 

don bão quàn o diêu kiÇn thuòng và diêu kiÇn lanh 2°C 8°C(bao gôm cà thuóc 

dang phoi hop có chita dugc chât gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chita durgc 

|chat huong thán, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chá bi |335-22/GPP 13/10/2022 

cam sit dung trong mÙt só ngành, linh vuc, thuoc doc; khóng bao góm: vãc xin, 

|thuóc gdy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tien chát, thuóc dang phói hop có chira 

tien chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh myc han chê bán lé). 

Dugc si 

trung cap 

Thon 2, xa V�n HÙi, 
huyen Ninh Giang. 
tinh Hai Duong 

8 Phan ThË Hông Quày thuóc só 32 

Mua và bán l� thuóc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc không kê| 
don bào quân ß diêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C(bao góm cå thuóc| 

Iinh dang phói høp có chùa drgc chát gây nghiÇn, thuôc dang phói hop có chita dugc| Xóm 4, thôn 2, xã 

Van Hoi, huyén Ninh ehá hnoing thán, thuóe thu�e danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc ehát bi |336-22/GPP|13/10/2022 
Giang, tinh Hai 

Duong 

Duoc s 9 Nguy�n Thi Hue cán Quay thuoc só 69 

|cam sit dung trong mot só ngành, linh vuc, thuoc dÙc; không bao gom: v�c xin,| 

thuoc gay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chât, thuóc dang phôi hop có chúa 

tien chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh muc han chë bán l�). 

trung câp 

Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 

khong kê don bào quàn ß diêu kiÇn thuÝng và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

Só 69 Nguy�n Luong |gom cà thuóc dang phôi hop có chra duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói 
Bang, khu 3, thi trán |hop có chia duavc chát huing thán, thuÑc thuÙc danh muc thuóc, duge chát 
Ninh Giang, tinh Häi |thuÙc danh muc ch¥t bË cám sit dung trong mÙt só ngành, inh vrc, thuóc 

doic: khong bao gôm: vác xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóe hróng than, thuoc 

tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa tiên chat, thuóc 

Quay thuóc Manh Duoc sT 

cao dang Dung 
337-22/GPP 13/10/2022 10 Hà ThË Dung 

Duong 

thuoc danh muc hgn ché bán lë). 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuÑc thiet yêu và danh muc thuôoc 
|không kê don b£o qu£n ó �ieu kiÇn thròng và �ieu kiÇn lanh 2°C 8°C(bao 
gom cà thuóc dang phói høp có chica dugre châát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 

hop có chra durpc chát huáng thán, thuoc thuÙc danh muc thuóc, drgc chat338-22/GPP |13/10/2022 
thuoc danh muc chát bË cám stt dung trong mÙt só ngành, linh yec, thuóe 

doc; khong bao gôm: v�c xin, thuóe gây nghiÇn, thuóc huróng than, thuóc 

tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chita tien chát, thuóc 
thuoc danh muc han ché bán lë). 

Nguyen Thi 
Huong 

Thon Vé, x� �ông 
Tâm, huyÇn Ninh 

Giang, tinh Hài 

Duong 

Quay thuc Hung Dugc si 

trung cap Huong 



s6 GPs Ngày cáp 
Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh 

TT Ho và tên THCM Tên co so 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 

khong kê don bào quan ß diêu kiÇn thuÝmg (bao góm cå thuóc dang phói| 

|hop có chnra dave chát gáy nghiÇn, thuoc dang phói hop có chia dugc chát 

hurong than, thuoc thuoc danh muc thuoc. dryc chát thu�c danh myc chat Di339-22/GPP 13/10/2022 Thôn Dà Phó, x� 

Hong Phúc, huyÇn 

Ninh Giang, tinh Hài cam sit dung trong mot só ngành, lnh re, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c| 

Dirong 

Quay thuoc Thanh Dugc si 

cao dang Huyên 12 Bui ThË Huyén 

xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc nrong thán, thuóc tiên chát, thuóc dang phói 

|hop có chica tiên chát, thuóc phóng xg, thuoc thuÙc danh myc hgn ché bán 

le). 

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

khong kê �on bào quan o �iêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc dang phôi| 

|hop có chnra duyc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chta dupc chât| 

hurong thn, thuóc thuoc danh muc thuóc, dugc chát thu�c danh myc chat D 340-22/GPP |13/10/2022 
Quày thuóc Hà 

trung cáp Phuong 

Thôn Dà Phó, xa 

Hong Phúc, huyÇn 
Ninh Giang, tinh Hài |cám sit dung trong mot só ngành, lînh virc, thuóc dÙc; khóng bao gôm: v�c| 

Duong 

Nguyén ThË Thu Dugc si 
13 

xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuôc ti¿n chât, thuóc dang phôi 

hop có chra tiên chat, thuoc phóng xa, thuoc thuÙc danh muc han ché bán| 

le). 

Hà 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc không ke 
don bào quàn ó �iêu kiÇn thuông (bao góm cå thuóc dang phói høp có chita dugc 

Thôn Tiêu Tuong, xd chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói høp có chta duege chát huóng thân, ihuóc thuðe | 

Quay thuoc Phuong Hông Du, huyÇn Ninh 

Giang, tinh Hái 

Duong 

danh muc thuóc, duge chát thuoc danh måc chât bË cám siù dung trong mÙt só |341-22/GPP |13/10/2022 

ngành, linh vuc, thuóc dÙc; khóng bao góm: väc xin, thuoc gy nghiÇn, thuôc huóng 

than, thuóc tién chát, thuóc dang phoi hop có chúa tién chát, thuóc phóng xa, thuóc 

|thuoc danh muc han ché bán le). 

Duoc sT 
14 Nguyén ThË Thuy trung cáp E 

Quày thuóc �úc 

Phúc-Chi nhánh 
CTCP Duge VTYT 

Mua và bán lë thuóe thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh muc thuo 

khong ke don bào quàn ß diêu kiÇn thuÝmg (bao gôm cå thuóc dang phoi 
hop có ch1ira d1upc chát gây nghiÇn, thuoc dang phói hop có chúta duyc chát 
huong than, thuÑc thuoc danh muc thuoc, dave chát thu�c danh muc chât bi342-22/GPp 13/10/2022 

Thon Cúc ThË, x� 

Kién Quoc, huyên 
Ninh Giang, tinh Häi |eám sit dung irong mÙt só ngành, tinh vc, thuóc dÙc; không bao gôm: vãc Duge sT 15 Ngo Thi Bén 

trung cap Hai Duong tai Ninn Duong xin,. thuóe gáy nghiÇn, thóe haomg thân, thuóc tièn chát, thuóc dang phóil| 

hop có chia tièn chát, thuóe phóng xa. thuoc thu�c danh muc han ché bán 

le) 
Giang 



s6 GPs Ngày câp 
STT| Ho và tên THCM Tên co so Dia chi/try so Pham vi kinh doanh 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuoc thi¿t yêu và danh måe thuôc 

không kê �on bào quàn o �iêu kiÇn thuÝng và �iêu kiÇn lanh 2°C - 8°C(bao 

gom cà thuoc dang phói hop có chia dupc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi| 
hep có chia duerc chát hrmg thàn, thauóc thuÙc danh muc thuóe, dyc chat 343-22/GPP13/10/2022 

Quày thuóc só 10-

Chi nhánh CTCP 
Duoc VTYT Hài 

Duong tai Ninh 

Giang 

Thôn Van DiÇm, xã 

Duoc s+ 

trung cap 
|Hung Long, huyÇn 
Ninh Giang, tinh Häi thuoc danh muc chát bj cánm su dung trong mot só ngành, l+nh vyc, thuóc 
Duong 

16 L ThË Thuong 

doc; không bao góm: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 
tién chat, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chira tiên chát, thuóc 

thuoc danh myc han chê bán le). 

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

khong kê don bào quàn o �iêu kiÇn thuÝng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

gom cà thuóc dang phôi høp có chira dupc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 
hop có chia dryc chát huing thán, thuóe thuÙc danh muc thuóc, durge ch��t 344-22/GPP |13/10/2022 Thôn Mai DÙng, x� 

Hong Duc, huyên 
Ninh Giang, tinh Hái thuoc danh muc chât bË câm sù dung trong mÙt só ngành, l+nh vyuc, thuôc 
Duong 

17 Nguyën Xuân Lamugc s 
trung câp Quay thuóc só 42 

doc; khong bao góm: våc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 
tien cha, thuoc phóng xa, thuoc dang phôi hop có chúa tiên chat, thuoc 

thuoc danh muc ham ché bán lé). 

Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 

không kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thuông và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

gom cà thuoc dang phôi høp có chira duroc chât gáyy nghiÇn, thuoc dang phôi Thôn Nhân Ly, xã 
Ninh Hai, huyên Ninh |hop có chira dayc chât hueóng thân, thuóc thuÙc danh muc thuoc, drge Chat 345-22/GPP 13/1o/2022 

Dugc s+ 

cao dang 
Quày thuoc Lan Vu Giang, tinh Hài thuoc danh myc chât bË cam sir dung trong mot sô ngành, l+nh vyrc, thuóoc 

doc; không bao góm: vãc xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc hiróng than, thuóc 

tien chát, thuoc phóng xa, thuóc dang phói høp có chira tiên chát, thuóc 

thuoc danh måc hgn chê bán le). 

18 Nguyen ThË Lan 

Duong 

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

khong kê don bào quan ß diêu kiÇn thuong và diêu kiÇn l¡nh 2°C -8°C(bao 
gom cà thuóc dang phói hop có chia diugc chát gáy nghien, thuoc dang phói 
hop có chita d1ryc chát huóng than, thuoc thuÙc danh måc thuðc, drge chat 346-22/GPP 13/10/2022 

Thôn Dà Phô, xã 

Hong Phúc, huyÇn 
Ninh Giang, tinh Håi thuoc danh måc chát bË câm stt dung trong mot só ngành, lnh vrc, thuoc 

Duong 

Quay thuóc Thom 
19 Nguy en ThË Thom Dugc s 

trung câp Thào 
doc; khong bao gôm: vãc xin, thuoc gây nghiÇn, thuoc huóng thân, thuoc 
ien chat, thuoc phóng xg, thuuôc dang phoi hop có chira tién chât, thuôc 

thuoc danh muc han chê bán le). 



s6 GPs Ngày câp 
TDCM Dia chi/try so Pham vi kinh doanh 

STT| Ho và tên Ten co so 

|Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 

khong kê �on bào quàn ó �ieu kiÇn thurÝng và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C -8°C(bao 

gom cà thuoc dang phói høp cóó chia droc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói 

hop có chira d1roc chát huring thân, thuóc thuÙc danh måc thuóc, dugc chát Quày thuóc só 26-

Chi nhánh CTCP 

Dugc VTYT Häi 

Thôn Dong L¡c, xã 

Hong Drc, huyên 
Ninh Giang, tinh Hái thuoc danh muc chát bË cám sir dång trong mot sô ngành, l+inh vyc; thuóc 

Duong 

347-22/GPP |13/10/2022 
Dirgc si 

20 Nguyén ThË Nên 
trung cap Duong tai Ninh 

doc, khong bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 

tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi hop có chia tién chát, thuóc 

thuoc damh måc han chê bán lé). 
Giang 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh mue thuóc thiêt yeu và danh muc thuôc 

khong kê don bào quàn & diêu kiÇn thuÝng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

gom cà thuóc dang phói høp có chia duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói 

hop có chira drpe chát hrimg than. thuóc thuÙc danh muc thuoc, dage chät 348-22/GPP 13/10/2022 
Thôn Doàn Xá, x� 

Quay thuoc Phuong | Tân Quang, huyên Dugc sT 

trung cap Th£o Ninh Giang, tinh Hài thuoc danh muc chá bË cám sit dung trong mÙt sô ngàmh, l+nh virc, thuôc 
Duong 

21 Hông ThË Sinh 

doc; khong bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thân, thuoc 

tien chat, thuoc phóng xa, thuóc dang phói hop có chira tiên chât, thuóc 

thuoc danh myc han chê bán l�). 

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

khong kê don bào quán & diÃu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

gom cà thuóc dang phói hop có chra duoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói| 
hop có chra degc chát huong thán, thuoc thuoc danh muc thuoc, durgc chât349-22/GPP13/10/2022 

Thôn Hào Khê, xã 

Hung Long, huyÇn 

Ninh Giang, tinh Hài thuoc danh måc chât bË câm sr dung trong mÙt sô ngành, lnh virc, thuoc 

Duong 

Quay thuoc Tuân Duoe si 

trung cáp Lan 
22 Bui ThË Lan 

doc; khong bao góm: väc xin, thuoc gây nghiÇn, thuóc hróng thán, thuóc 

tién chât, thuoc phóng xa, thuóc dang phôi hop có chúa tiên chát, thuóc 

thuoc danh muc h¡n chê bán l�). 

Mua và bán lè thuÑc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh muc thuoe 
khong kê don bào quán ß dièu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóe dang phói 
hop có chia duyc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói høp có chia dugc ch Thon Tranh Xuyên, 

xa Dong Tám, huyÇn|hhromg than, thuóc thuoc danh måc thuoc, dupe chát thu�e danh muc chät bi3s0-22/GPP 13/10/2022 

Ninh Giang, tinh Hái cám str dung trong mÙt só ngành, lmh vc, thuoc dÙc: khóng bao gom: väc| 

Duong 

Quay thuóc Minh 
23 Bui Thi Huyén 

Dugc si 

trung cap Anh 
xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc hcimg than, thuóc tien chát, thuóe dang phói| 

hop có chia tien chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh myc han chê bán 

le). 



S6 GPs Ngày cáp 
TDCM Pham vi kinh doanh 

STT Ho và tên Tên co so Dia chi/try so 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuôc thi¿t yêu và danh muc thuôc 
không kê don bào quàn & diêu kiÇn thuÝng và diêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuóc thuoc danh muc thuóc, droc chát thuÙc danh måc chát bËi câm 

Pho Chuomg, x� LamStt dng trong mÙt só ngành, Imh vyec, thuóc dÙc; không bao göm: vac xn351-22/GPP |13/10/2022 
SoOn, huyÇn Thanh 

Mien, tinh Häi Drong huoc gey nghiÇn, thuoc huóng than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuoc Quay thuóc Hu 24 Nguyen Vän Manhgc s 
trung cap Giang 

dang phoi hop có chnta droc chát gáy nghÇn, thuoc dang phôi hop có chúa 

duuyc chat huóng thân, thuoc dang phôi høp có chra tiêen chát, thuóc thuoc 

danh myc han chê bán lé). 

TRUÖNG PHÒNG NGHI�P Vr DUQC & 

QUAN LY HANH NGH� Y TË TU NHÄN 

KT. GIÁM �ÓC 
PHÓ GIÁM �ÓC NGUOI LAP BÅNG 

i.C.N HOA 

só Y 
VIA 

INH HAI D 
PHAMHÜU THANH PHAM DÚUC LUYÆN PHAM TH. HUONG 


