
DANH SÁCH CÁC cO SÞ �AT TIÊU CHUAN GPP CÄP NGÀY 14 THÁNG 11 N�M 2022 (�OT 3) 

Pham vi kinh doanh S6 GPsNgay cáp 
STTHo và tên TDCM Tên co söo Dia chi/try so 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuÑc thi¿t yéu và danh måc thuôc| 
không kê �on båo quàn ó diêu kiÇn thurong (bao góm cå thuóc thuÙc danh| 

muc thuóc, duoc chât thuoe danh muc chát bj cám sü dung trong mÙt sô Thùa dát só 627, tÝ 

ban do só 02, thôn Cungdnh, l+nh vuc; không bao gôm: vác xin, thuóc doc, thuóc gy nghien,391-22/GPP 14/11/2022 

Tri, xa Ngü Hùng. 
huyen Thanh MiÇn, 

tinh Hai Duong 

Quay thuoc Minh Duoc sT 
| trung cáp Khang thuóc huróng thân, thuóc ti¿n chát, thuóc dang phÑi hop có chúa dugc chat| 

gy nghin, thuóc dang phói hop có chita duoc chát huóng thán, thuóc dang 

phoi hop có chita tien chát, thuoc phóng xa, thuôc thuoc danh måc han chê 

bán le). 

Nguyen Thi Thuân| 

H.C 

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

không kê don bào quan o �iêu kiÇn thuòng và diêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

Ch Thanh Giang, x� gom cå thuoc dang phôi hop có chita duoc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói 

Thanh Giang, huyÇn hop có chka duyc chát huóng thán, thuóc thuÙc damh måc thuóc, dugc chát 

Thanh Miên, tinh Håi |thuÙc danh måc chát bË câm su dung trong mÙt sô ngành, l+nh vyrc, thuóc 
doc; khong bao gôm: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 

tien chat, thuóc dang phóôi hop có chita tien chât, thuoc phóng xg, thuoc 

s Y 
392-22/GPP |14/1 N2022 

NH 
Quay thuoc Hiéu 

Vü Thi Quyên 
Dugc si 

|trung câp Quyên 
Duong 

thuoc danh myc h¡n chê bán lé). 

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

không ke �on bào quàn ß �iêu kiÇn thuông và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

gom cå thuóc dang phôi hop có chúa dugc chât gây nghiÇn, thuoc dang phôi Thua dát só 571, to 

ban do so 4, duong 
Nguyén Lurong Bang, hop có chia duoc chát haimg thân, thuóc thuÙe danh muc thuóc, durpe chât393-22/GPP 14/11/2022 

thË trán Thanh MiÇn, thuoc danh måc chát bË câm sii dung trong mot sô ngành, l+nh vyc, thuôc 

huyen Thanh MiÇn, 

tinh Hài Duong 

Quay thuoc Uyén Duge sT 

trung cap Huong Va Thi Huong 

doc; không bao gôm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc 

tiên chat, thuóc dang phôi hop có chúa tiên chát, thuôc phóng xa, thuóc 

| thuoc danh muc h¡n chê bán l�). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thi¿t yêu và danh muc thuÑc 

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

Thôn Trung Tuyén, xa|góm cà thuoc dang phôi hop có chiúa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói 
Binh Dan, huyÇn Kim hop có chiia dugc chát huóng thán, thuðc thuóe danh nmuc thuoc, gc chat 394-22/GPP 14/11/2022 

thuoc danh muc chát bË cám sit dung trong mot só ngành, lînh vyrc, thuóc 

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

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

Quay thuóc Mai Duoc sî 
4 Nguyn ThË Tuyetrung cáp Tuyên Thành, tinh Hài 

Duong 

thuoc danh muc hgn ché bán léë). 



Pham vi kinh doanh 
Só GPs Ngày câp 

,T Ho và tén THCM Tên co so Dia chi/trs sÑ 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuÑc thiet yêu và danh måc thuôc| 

khong kê don b£o quan ß �iêu kiÇn thuÝng (bao góm cà thuôc thuÙc danh| 

Thôn Luong Xá Bác, |muc thuóc, duupc chát thuoc danh muc chât bË câm st dung trong mot sô 

5HraThË Thúy Ngatrung cáp 
sT 

Nga 

ngành, lnh vyc; không bao gôm: v�c xin, thuóc dÙc, thuöc giy nghien,395-22/GPp |14/11/2022 
Quay thuôc Héa xã Kim Liên, huyÇn 

Kim Thành, tinh Hài thuoc huróng thân, thuôc tiên chât, thuóc dang phôi hop có chta dugc chât| 

gy nghiÇn, thuôc dang phÑi hop có chúa duoc chát huóng thán, thuóc dang 

phoi hop có chúa tiên chát, thuôc phóng xg, thuoc thuÙc danh muc hgn chêé Duong 

bán le). 

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

không kê don b£o quän & �iêu kiÇn thuông và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuoc dang phói hop có chúa dupc chát gây nghiÇn, thuoc dang phôi 

hop có chita dupc chát huóng than, thuoc thuÙc danh måc thuóc, duoc chât 

thuoc danh muc chát bË câm su dung trong mÙt só ngành, lnh vyc, thuóc 

doc; khong bao góm: vãc xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 

tiên chat, thuóc dang phói hop có chia tiên chát, thuôc phóng xg, thuóc 

thuoc danh måc han chê bán lé). 

Thôn Hop Nhát, xä 

Dugc sT Quay thuôc Cuông |Lai Vu, huyÇn Kim 

trung cáp Hông 

396-22/GPPÉ/FiV2022 

Bui Thi Hóng Thành, tinh Hài 

Duong 

S6 155 Trân Hung 

Dao, phuong Nhi 

Mua và bán lë thuôc bào quàn ß diêu kiÇn thuròng (bao gôm cå thuoc dang 

phoi hop có chta dupc chát gây nghiÇn, thuôc dang phôi hop có chta dugc 

chat huóng thân, thuóc dang phôi hop có chita tiên chât, thuóc thuoc danh 

Dugc sT 
Nguyen Van Muodai hoc Nhà thuóc Hông Hà |Chu, thành phô Håi |muc thuóc, duoc chât thuoc danh muc chát bË câm sr dung trong mÙt sô 397-22/GPP |14/11/2022 

Duong, tinh Hài 

Duong 
ngành, Iinh vuc, thuóc dÙc; không bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, 

thuoc huóng thân, thuóc ti¿n chât, thuóc phóng xa, thuôc thuÙc danh myc 

han chê bán lé). 

Só nhà 283, dudng 
Nguyen Hau Câu, 
phuong Ngoc Châu, 

thành pho Håi Duong, |chiúa dupc chât gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop có ch1ia duuoc chât huróng| 
tinh Hài Duong 

Mua và bán lè thuÑc bào quàn o �iêu kiÇn thuÝng (bao gôm cå thuóc thuÙc 

danh myc thuóc, duoc chât thußc danh myc chât bË câm sit dung trong mÙt 

so ngành, l+nh vyrc; không bao gôm: v�c xin, thuoc dÙc, thuoc gây nghiÇn,| 
|thuoc huóng thân, thuôc tiên chât, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có |398-22/GPP |14/11/2022 Nhà thuoc Ngoc Nguyen ThË 

|Hung 
Duoc sT 

dai hoc Châu 

than, thuóc dang phói hop có chira tiên chât, thuôc thuÙc danh muc han chê | 
bán le). 



T Ho và tên THCM1 Tên co sß Dia chi/trs so 
Pham vi kinh doanh 

s6 GPsNgày c¥p 

Thùa dat só 137, 
duong Lurong Nhu 

Mua và bán l� thuôc bào qu£n ó �iÁu kiÇn thuông (bao gôm cå thuóc thuoc 

danh myc thuóc, dugc chát thuÙc danh måc chát bË câm sii dung trong mÙt 

só ngành, l+nh vuc; không bao gôm: vãc xin, uóc dÙc, thuóc gy nghiên, 

Dugc s) 

9Nguyën ThË Thuan dai hoc 
Nhà thuoc Binh An thuoc huóng thân, thuÑc tiên chát, thuÑc phóng xa, thuóc dang phói hop có |399-22/GPP |14/1 1/2022 

phuong Tân Hung, 

thành phô Häi Duong 
tinh Hài Drong 

chia dupc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phÑi hop có chiúa duoc chát huóng | 

|than, thuoc dang phói hop có chita tiên chát, thuóc thuÙc danh måc han chê 

bán le). 

Håi Duong ngày 14 tháng l1 n�m 2022 

TRUÖNG PHÒNG NGHIP Vr DUOC & 

QUÄN LÝ HÅNH NGHÉ Y TÉ TU NHÂN NGUÖI LAP BÅNG 

KT. GIÁM DÓC 
PHO GÁM DÓCc 

HOA 

sO Y TE 

PHAM TH. HUONG PHAM DÚC LUY�N PHAMHÜU THANH 


