
DANH SÁCH CÁC CO SÞ �AT TIËU CHUÁN GPP CÁP NGAY 25 THÁNG 10 NAM 2022 

SIT Ho và ten THCM Tcn co sÛ Dja chi/trs sÑ Pham vi kinh doanh S GPs Ngày câp 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuóc thiét yéu và danh måc thuôc 
khong kê don b£o quàn ó diÁu kiÇn thuÝng và �iÁu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

Thon Le Xá, xa Câm góm cà thuóc dang phói hop có chira drpc chát gay nghiÇn, thuóc dang phói 

hop có chia dugc chát huróng thân, thuóc thuÙc danh muc thuõC, dirgc chat 352-22/GPP 25/10/2022 |thuoc danh myc chát bË cam siu dung trong mÙt só ngành, l+nh vyc, thuóc 

doc: khong bao gôm: v�c xin, thuoc gây nghiÇn, thuoc hróng thán, thuóc 

tien chat, thuoc phóng xa, thuóc dang phói hop có chta tien chât, thuoc 
|thuoc danh måc h¡n ché bán lë). 

Duoc si 

cao dang Quay thuóc Anh Va Phuc, huyÇn Câm 
Giàng. tinh Häi 

1Nguyèn Thj Anh 

Duong 

|Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuóc thiét yéu vå danh muc thuóc 
khong kê don bào quán ß diÁu kiÇn thuÝng (bao gom cà thuÑc dang phói 

Thôn Quy Duong, xã hop có chira duoc chât gây nghiÇn, thuóc dang phói høp có chita d1ryc chat| 
H.CA 

Duoc si 

tung cáp Duong 
Quay thuóc Quy Phurong thán, thuóc thuoc danh myc thuóc, duyc chät thugc aanh muc Cha D353-22/GPP 25/5/2022 2Pham Thj Yên Tan Trudng, huyÇn 

Cam Giang. tinh Hai cám sit dung trong mÙt só ngành, l+nh ue, thuóc doc: khóng bao gôm: vác 
hurong thán, thuoc tiên chát, thuóc dang phói 

|hop có chra tién chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh muc han ché bán 

Drong SO Y in, thuóc gáy nghiÇn, thuô 

TÍN le). 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôe| 
khöng ké don bào quán & diÁu kiÇn thuong và �iÁu kiÇn lanh 2°c-8°C (bao| 
gom cà thuóc dang phôi hop có chúa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói Thon Kinh Nguyên, 

Quay thuóc Hièn Thach Li, huyén hop có chia duge chát huóng thain, thuóe thuÙc danh muc thuóe, duge chdt 
Cam Giàng. tinh Häi thuoc danh myc chát bË cám sit dång trong mÙt só ngành, l+nh uc, thuóc3422GPP 25/10/2022 

Duong 

Duoc si 
Ng Thi Lirong 

trung cáp |Luong 

doc: khong bao gôm: v�c xin, thuôc gây nghiÇn, thuôc hróng thán, thuoc| 
tien chát, thuóc dang phôi hop có chira tiên chât, thuóc phóng xa, thuoc| thuoc danh myc han chê bán lë). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 
không ke don bào quàn ß diêu kiÇn thuÝng và diêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C(bao 

Thon Dong Giao, xagom cà thuóc dang phói hop có chira duge chát gáy nghien, thuóc dang phóa| 
hop có chira dugc chât huóng thân, thuoc thuÙc danh måc thuóc, dipc ch¥t| ieu cu uy thuoc DEC Da cám Giàng, tinh Hái thuoc danh muc chát bËi câm sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vrc, thuoc| doc; khong bao góm: vãc xin, thuóc gâjy nghiÇn, thuoc hrómg than, thuóc| 
tién chát, thuóc dang phôi hop có chira tiên chat, thuóc phóng xa, thuoc| 

nghiép ca0 
Ngyen Thi 

Quey thuóc Dic �iLOng Diên, huyÇn 
355-22/GPP 25/10/2022 Thucmg 

nhán thuc 
hanh Duoc 

DuOng 

thuoc danh muc han chê bán lé). 



STT Ho và tênTDCM1 Tên co so Dja chi/try so Pham vi kinh doanh So GPs Ng 
Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t y¿u và danh måc thuó 
khong kê don b£o quán ß diÁu kiÇn thuÝng và �ièu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao| 
gom cà thuóc dang phói hop có chia durgc chát géy nghién, thuóc dang phói 

Dirgc si 

cao d�ng 
Quay thuóc 26 -Hochon Hàm Hy, xa 

Thuy Cong Lac, huyÇn Tu op co chira dirgc chát huóng thân, thuóc thuoc danh myc thuó 

Ky, tinh Håi Durong 
va Thi Thuy duepc cha356-22/GPP 25/10/2022 S 

thuoc danh muc chát bË cám st dung trong mÙt só ngành, l+nh vurc, thuóc 
doc: khong bao gôm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huong thân, thuóc 
tién chat, thuóc dang phói hop có chiva tién chát, thuóc phóng xa, thuoc| 
thuoc danh måc han chê bán lé). 

Mua và bán lè thuoc thuÙc danh muc thuÑc thiét yéu và danh muc thuôc| 
không kê �on bào quàn ß �iÁu kiÇn thuÝng và �iêu kiÇn lanh 2°C 8°C (bao 
gom cà thuóc dang phói hop có chira duoc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói| 

hop có chia diegc chât huóng thân, thuoc thu�c danh myc thuoc, digc cha357-22/GPP 25/10/2022 
thuoc danh myc chât bË câm st dung trong mot só ngành, l+înh vyc, thuóc| 

doc; không bao gôm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc heóng thán, thuóc 
tien chát, thuóc dang phôi hop có chia tien chát, thuóc phóng x¡, thuóc 
thuoc danh muc h¡n ché bán lë). 

Thôn Nhk Tinh, xã 
Nguyén ThË 
Huyén 

Dugc si 

trung cap Thùy 
Quay thuôc Thu Quang Khài, huyÇn 

Tu Ký, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc| 
không kê don báo quán & diÁu kiÇn thuròng và �ièu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuóc dang phói hop có chia dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói| 
Thôn O Më, x� Hunghop có chica dugc chát huróng thân, thuóc thuÙc danh myc thuoC, digc cha358-22/GPP 25/10/2022 

Quay thuoc Bich |Dugc s+ 

trung cap Phuong 
Pham Van Bách Dao, huyÇn Té Ky, 

tinh Hái Duong thuoc danh måc chát bË câm sit dung trong mot só ngành, l+nh vec, thuóc 

doc; khong bao góm: väc xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc hrÛng than, thuóc 
tién chat, thuoc dang phói hop có chra tien chát, thuóc phóng xa, thuóc 
thuoc danh måc h¡n ché bán l�). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuóc thiét y�u và danh måc thuóc| 
không kê don bào qu£n & diÁu kiÇn thuong và �iÁu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuóc dang phói hgp có chira droc chát gây nghiÇn, thuóc dang phÑi 
Thon My An, xa van hgp có chiia dupc chát huómg thán, thuóc thuoc danh muC thuoc, duayc chát3 59.22/GPp 25/10/2022 Quay thuoc Long ne Duoc sT 

Pham Tuan Hung rung cåp Huong 
8 To, huyen iu ky, uthuoc danh måc chát bË cám su dung trong mt sô ngành, lînh vrc, thuoc Hai Duomg 

doc; khong bao gm: v�c xin, thuoc gdy nghiÇn, thuoc huróng thân, thuoc 
tiên chát, thuoc dang phôi hgp có chira tiên chât, thuôc phóng xa, thuoc 
|huoc danh måc han chê bán le). 



Ho và tên TÐCM Tên co so Dja chi/try sß_ Pham vi kinh doanh S GPs Ngày cáp 
Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh muc thuôc 
khong kê �on bào quán ó dièu kiÇn thuong và dieu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuoc dang phói hop có chita dugc chát gáy nghiÇn, thuoc dang phói 

op có chha droc chát hhróng thán, thuóc thuÙc danh myc thuóc, duepc cha 360-22/GPP 25/10/2022 
Thôn Quàn, x� Minh Durgc si 

trung câp Ngoan 
9 Pham Vän Huy Quay thuóc Thanh 

Duc, huyên Tü Ky, 
tinh Hài Duong thuoc danh muc chát bË cám sit dung trong møt só ngành, l+nh vuc, thuoc 

|doc; không bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 
tien chát, thuøc dang phói hop có chia tièn chát, thuóc phóng xa. thuóc| 
thuoc danh myc h¡n chê bán l�). 

|Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôe 
không kê �on bào quan ó dieu kiÇn thuong và dieu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 
gom cà thuóc dang phôi hop có chica duoe chát gây nghiÇn, thuóc dang phôi 
hop có chúa dugc chât huóng thân, thuoc thuoc danh myc thuóc, duoc chát 
huoc danh myc chát bË câm sù dung trong mÙt só ngành, +inh vrc, thuóc 
doc; khong bao gôm: v�c xin, thuóe gáy nghiÇn, thuóc huróng than, thuóc| 
tien chat, thuoc dang phói hop có chira tiêén chát, thuóc phóng xa, thuóc| 
thuoc danh myc h¡n ché bán lé). 

Quay thuóc HuyÁn 
Binh 

Thôn Thanh Ký, xã 

An Thanh, huyÇn Túr 

Ky, tinh Hài Duong 

10 Pham ThË Huyèn 361-22/GPP 25/02022 

TE 

|Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yéu và danh måc thuóc| 
không kê don báo quàn o diÁu kiên thuong (bao gôm cá thuóc thuÙc danh| 
muc thuóc, duge chat thuoc danh muc chát bË cam sù dung trong mÙt só 

Dugc sT 
11 Nguyén Thj lnaocao däng 

Quay thuóc Tháo 

Quynh 

Só nhà 10, thôn An 
Nhan Tay, thË trán Tu ngành, lnh yac; không bao gôm: v�c xin, thuoc doc. thuoC gay nghign, |362-22/GPP 25/10/2022 K. huyên Tu Ky, tinh |thuóc hróng than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có 
Hai Duomg chia durpe chât gây nghiÇn, thuoc dang phoi hop có chta duoc chát huróng 

than, thuóc dang phÑi hop có chia tiên chát, thuóc thuÙc danh myc h¡n ché 
bán le). 

Mua và bán lé thuôc thuÙc danh måuc thuÑc thi¿t y¿u và danh muc thuÑc 
khong kê dom báo quàn à diÁu kiÇn throng (bao gôm c£ thuóc dang phói| 
|hop có chia duoc chát gåy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chita dhae chát 

Báng tot 

nghiep cao 
dang danh Quay thuoc Hiéu 
hieu c 

nhán thyc 
hành Duoc 

Thôn Dong Kenh, xa huóng thân, thuóc thuÙc danh måc thuóc, dugc chät thu�c danh muc chat D363-22/GPP 25/10/2022 12 D ThË Hiéu Van Tô, huyÇn Tu 

Ky, tinh Håi Duong cam suu dung trong mÙt sô ngành, lînh virc, thuóc dÙc; không bao gôm: vác3-22/GPP 25/10/2022 
xin, thuoc gây nghiÇn, thuóc huómg thân, thuóe tiên chát, thuóc dang phoi 
hop có chita tiên chát, thuoc phóng xg, thuóc thuoc danh muc ham ché bán| 

Phúc 



STT Ho và tênTÐCM Ten co* sß Dia chi/trs sö_ Pham vi kinh doanh só GPs Ngày cáp 

Mua và bán l� thuóc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh måc thuóc không kê 

| dom bào quán ó �iÁu kiÇn thuÝng và �iÁu kiÇn lanh 2°C 8°C (bao góm cà thuóc 
364-22 Bang tót 

nghiep cao 
däng danh |Quay thuóc TuÇ 
hieu cu 

|nhân thucc 
hành duoc 

Cáp dieu 
chinh làn 2 13Nguy¿n Thj 

Huong 
Thôn Phú An, xa Cao ang phoi hop có chita dugc chát gáy nghién, thuóc dang phói hop có chiia duge 

25/10/2022 chát huong thán, thuóc thuoe danh muc thuóc, degc chát thuóc danh muc chát bi| 
An, nuyen am langcám st dung trong mót só ngånh, inh vyc; khóng bao góm v�c xin, thuóc dÙc.| Gay chung 

Thay ch0 
anh 

thuóc gay nghiÇn, thuóc hung thán, thuóc tien chat, thuoc phóng xa. thuóe dang| 

phói hop có chúa tién chát, thuóc thuoc danh muc han ché bán lé. 
nhan só 

1 86/GPP câp 

ngày 
22/6AA21 

Häi Duong ngày 25 tháng 10 n�m 2022 

TRUÖNG PHÒNG NGHIÆP vr DUGC & 
QUAN LY HÀNH NGHÈ Y TÉ TU NHÂN 

KT. GIÁM DÓC 
PHO GIÁM DÓC 

NGUOI LAP BANG 

so Y T 

INH PHAMHTU THANH PHAM TH. HUONG PHAM DÚC LUYEN 


