
DANH SÁCH CÁC cO sÞ �AT TIÊU CHUÁN GPP (CÀP NGÀY 30 THÁNG 9 N�M 2022 

STT Ho và tên THCM Ten co so Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh Sô GPs Ngày câp_| 

Mua và bán l� thuÑc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc 
khong ke don bào quàn & diÁu kiÇn thuÝng và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C 8°C(bao 
gom cà thuóc dang phói hop có chita dupoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi S6 90 Nguyên �éc 

Sáu, khu Quôc Tri, thËhop có chita degc chát huóng than, thuóc thuÙc danh muc thuOC, diuoc cha 318-22/GPP 30/9/2022 
Vuong ThË Hài 

1 Duoc si 
tung cap 

Quay thuoc Håi Yén |trán Nam Sách, huyên| 

Nam Sách, tinh Häi 

Duong 
Yén Hathuoc danh muc chát bË cám sit dung trong mÙt só ngành, lnh vrc, thuóe 

doc; không bao gôm: väc xin, thuoc gây nghiÇn, thuóc huóng thân, thuoc 

tien chat, thuôc phóng xa, thuôc dang phói hop có chira tiên chát, thuoc 

|thuoc danh muc h¡n ché bán lë). 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuôc 
khong kê don bào quàn o �iÁu kiÇn thuòng và �ièu kiÇn l¡nh 2°C 8°C(bao 

só 12, phó Binh Hà, gom cå thuoc dang phói hop có chia duoe chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói| 

Dugc si Nguyen Thi Oann trung cáp 
Quày thuoc NguyÁn thË trán Thanh Hà, hop có chira duoc chát huóng thán, thuôc thuÙc damh muc thuOC, dioc cha 319-22/GPP 30/9/2022 huyÇn Thanh Hà, tinh |thuÙc danh måc chát bË cám stt dumg trong mÙt só ngành, lnh vec, thuóc 

Hài Duong 
Oanh 

|doc; không bao góm: v�c xin, thuôc gáy nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc 

tiên chat, thuóc phóng xa, thuôc dang phói hop có chita ti¿n chát, thuóc 
|Ihuoc damh myc han chê bán le). 

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

khong kê �on bào quån ß �iêu kiÇn thurông (bao gôm cå thuóc thuÙc danh 

PKDK ViÇt My Binh myc thuóc, duge chât thuÙc danh myc chát bË cám st dung trong mÙt só | 
Dja diem kinh doanh Trong khuôn viên 

Cong ty TNHH 
Phong khám da khoa| Giang Thôn My 
Viet My Binh Giang Khê, x� V+nh Hông8 
-Quay thuóc V+nh 

Hong 

nganh, 1+nh vyc; không bao gôm: v�c xin, thuÓC doc, thuoc gay, ngnien, I320-22/GPp 30/9/2022 |thuoc huómg thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có 
chia duge chát gay nghiÇn, thuoc dang phôi hop có chiva deoc chát huóng 
than, thuoc dang phói hop có chúa tiên ch¥t, thuóc thuoc danh muc han ché | 

bán le). 

Duoe si 
cao dang 

Ngo Thi L 

huyen Binh Giang, 
tinh Hai Drong 

Mua và bán lé thuôc b£o quàn ß diêu kiÇn thuong (bao gôm cå thuÑc thuoc 
danh muc thuóc, diagc chát thuÙc danh muc chát bi c¥m stt dng trong mÙt| 

So nhà 61, phô Döng s6 ngành, I+nh yrc; không bao gôm: v�c xin, thuóc dÙc, thuoc gây nghiÇn, 

Duoe si 
dai hoc 

Nhà thuóc Hanh 

Khang 
Hoa, phuomg Thái 

Thinh, thi x� Kinh 4 Pham ThË Huyén thuoc huróng thán, thuóc tiên chât, thuôc phóng xa, thuôc dang phôi hop có |321-22/GPP |30/9/2022 

Mon, tinh Håi Duomg Ca auge cha gay nghiÇn, thuðc dang phói hop có chiia dupc chát hróng 

than, thuóc dang phôi hop có chia tien chát, thuóc thuÙc danh muc h¡n chÃ 

bán le). 



THCM Tên co sõ Dja chi/trs so Pham vi kinh doanh só GPsNgày cáp 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh måc thuóc thiÃt yêu và danh muc thuôc| 
không kê don b£o quàn à dièu kiÇn thuong (bao góm cå thuóe thuýc danh 

7muc thuoc, duoc chât thuoc danh myc chât bË câm sit dång trong mÙt sô 

inrngành, lmh yc; khong bao góm: väc xin, thuóc doc, thuðc gdy nghi�n322-22/GPp 30/9/2022 Thon Thurgng, x� Phùng Thj Bich 
5 Dugc s 

trung câp Nguyên 
Quay thuoc Thào 

Thuan Sách, tinh Hài Duong uoc hrong than, thuoc tiên chát, thuôc phóng xa, thuóc dang phôi hop có 

chia dupe chát gáy nghiên, thuóc dang phÑi hop có chia daoe chát huóng 
thán, thuóc dang phói hop có chiia tièn chá, thuóc thuÙe danh muc han ché | 

bán le). 

Mua và bán lè thuÑc b£o qu£n ß �ièu kiÇn thuong (bao góm cà thuoc thuoc 
danh muc thuóc, dugc chát thuoc danh muc chát bË cám sir dung irong mot| H.C.N Ki ot só 14A, cho 

Thanh Binh, phuong |só ngành, mh vrc, thuóe dÙc; khóng bao góm: vãc xin, thuoc gây nghiên, | 
Thanh Binh, thành 
pho Hài Duong, tinh|chia duoc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có chta duoc chât huóng 
Hài Duong 

Dugc sT 

dai hoc 
Nhà thuôc Truông 

Giang 
thuóc huóng th£n, thuóc tièn chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có323-22/GPP |30/9/2022 Pham Viêt Dkng 

Y 
than, thuóc dang phói hop có chira tiên chât, thuóc thuoc danh myc han chê| 

bán le). HAI D 

Mua và bán lë thuôc thuÙe danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuoc 
khong kê �on bào quàn ß diêu kiÇn thurong và �iêu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

gom cå thuoc thuÙc danh måc thuóc, duoc chát thuoc danh muc chât bË cám 
st dung trong mÙt sô ngành, linh vuc, thuöc dC; khöng bao gom: vac xin, 324-22/GPP 30/9/2022 

Thôn Hoa Loan, x�ã 

Duoc sT 
trung cap 

Nhan Quyèn, huyên 
Binh Giang, tinh Häi thuóc gay nghiên, thuóc hróng thân, thuóc tiên chát, thuÑc phóng xa, thuóc 
Duong 

7 Nguy�n ThË Lan Quay thuóc só 18 

dang phoi hop có chia duoc chát gy nghên, thuóc dang phói hop có chia 
dugrc chát huóng tháin, thuÑc dang phói hop có chta tiên chá, thuóc thuÙc 
danh muc han ché bán lé). 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không kê don bào quàn o �iêu kiÇn thròng (bao gôm cå thuóc thuÙc danh 
muc thuóc, duoc chât thuoc danh muc chât bË câm sit dyung trong mot sô Khu Cho Anh, x� Le ngành, linh yuc; không bao gom: v�c xin, thuðc dÙc, thuoc gay, nghien, 325-22/GPP 30/9/2022 

R Nghiem Tuyé 
Linh 

Duoc sT 
Quay thuoc Thu Huê|Lgi, huyen Gia Lgc,thuóc hróng thàn, thuóc tiên chát, thuoc phóng xg, thuôc dang phoi hop có tinh Hai Duong 

chia duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chira durgc chát huóng 
than, thuoc dang phôi hop có chúa tiên chât, thuôc thuÙc danh muc han ch¿ 

|bán lé). 



ten TDCM Ten co só Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh Sô GPs Ngày câp 

Thôn Dai Uyên, x� 

Bach Dang, thË xä 

Kinh Môn, tinh Häi 

Duong 

Mua và bán lè thuÑc b£o quán ó �iÁu kiÇn thuròng (bao góm cà thuôc dang 
phói hop có chúa degc chát gáy nghiÇn, thuóc damg phói hop có chita duge 

chat huómg thân, thuóc dang phói hop có chita tien chât, thuóc thuoc danh 

myc thuoc dugc chát thuÙc danh muc chát bi cáim sit dung trong mÙt só 

ngành, Inh vc, thuÑc dßc; khóng bao gôm: vãc xin, thuóc gáy nghiÇn, 

thuóc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh muc 

han ché bán lé). 

Duoc s+ 
dai hoc 

Nhà thuóc Tuán 
Phuong 

9Pham ThË Hông 326-22/GPP 30/9/2022 

Mua và bán lé thuÑe b£o quán o �iÁu kiÇn thrÝng (bao góm cà thuóc damg 
phói hop có chiia duvc chát gáy nghien, thuóc dang phói hop có chia daoc 

o nha 5, dromg Vu|chát hnaóng thàn, thuóc dang phói hop có chia tiên chá, thuóc thuÙc danh 
Manh Hung, phuong muc thuóc, dirpc chát thuÙc danh muc chát bË câm sit dyng trong moI so 10 Nguyen ThË TrâmDrgc s+ 

dai hoc 
Nhà thuoc Amy 

Pharmacy 327-22/GPP 30/9/2022 
Môn, tinh Häi Duong "ganh, lmh viyc, thuöc dÙc; không bao gôm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, 

|thuóc huÛng than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh måc 

han che bán lë). 

TRUÖNG PHÒNG NGHIÆP Vr DUYC && 
QUÁN LY HÀNH NGHÈ Y TÉ TU' NHÂN 

KT. GIÁM DÓC NGUOI L BÅNG 
PHÓ GLÁM �ÓC 

X.H.C. VIl 

so Y TE 

PHAM TH. HUONG PHAM ÐÚC LUYÆN PHLAM HWU THANH 


