
UBND TINH HÅI DUONG CONG HOA X HOI CHn NGHiA VIET NAM 
SO Y TÉ DÙe lap-ty do -Hanh phúe 

Só: 501/QEÐ-SYT Hài Duong, ngày 09 tháng 9 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Vê viçe cáp, dieu chinh Giáy chéng nhn dç diÁu kiÇn kinh doanh droe 

GIÁM DOC sÞ Y TÉ HÁI DUONG 

Can c Luat Dugc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
Can cu NghË dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chính phiù q 

dinh chi tiet mÙt só �iéu và biÇn pháp thi hành Luât Dragc; 
Can cu Quyêt dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 27/3/2017 cua UBNDD 

tinh Hai Duong quy dinh chie n�ng, nhiÇnm vu, quyên han vå ca cáu tó chíc cça 

SG Y të; Quyét dinh só 07/2020/OD-UBND ngày 19/2/2020 cia UBND tinh Hái 
Druong stia dói, bó sung �ieu 3 Quyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 
27/3/2017 cça UBND tinh Häi Duomg quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyén h¡nm 

và co cáu to chúe cia Så Yté; 

Theo de nghi cça Truong phòng Nghiep vu Dugre và Quán lý hành nghê y 
te tu nhân- Sß Yté, 

QUYET DINH: 
Dièu 1. Câp, �iÁu chinh Giay chng nhn �ú dieu kiÇn kinh doanh duãc cho 

các co sß có tên t¡i Danh sách co sò diú diêu kiÇn câp giây chúmg nhn dç diêu kiÇn 
kinh doanh dugc ban hành kèm theo Quyét dinh này. 

Diêu 2. Quyêt dinh này có hiÇu l\uc kê tië ngày ký ban hành. 

Dièu 3. Các Ông (Bà) Truöng phòng NghiÇp vå Duçc và Quan lý hành 
nghê y tê tu nhân, các co sß có tÁn t¡i �iêu 1 và Thç truong các co quan, �on vË có 

lién quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này/. 
Noi nhan: 
- Nhu diêu 3; 
- L�nh �¡o So; 
- Luru: VT, NVD&QLHNYTIN(3b). 
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hamMahh Curong 



DANH SÁCH CO sö CÁP, ÐIÈU CHINH GCN Dn DIÈU KI�N KINH DOANH DUGC THÄNG 9 NAM 2022 (ÐQT 1) 
(Ban hành kèm theo Quyét dinh só 501QÐ-SYT ngày 09 tháng 9 n�m 2022 cua Giám doc Sß Y të Hai Dro 

Ho ten ngri 
TT chju TNCM 

vê dryc 

s6 CCHN, T co soß kinh 
Loai GCN DDKKDD 

Dja chi kinh hinh Hinh 
TÐCM| ngày câp, noi 

cap 
Pham vi kinh doanh 

doanh doanh kinh |thre câp s Ngày câp 
doanh_ 

NINH GIANG 

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

thuoc không kê �on båo quan & diêu kiên thuòng (bao gôm cä 

thuoc dang phói hop có chita dugc chât gay nghiÇn, thuôc dang 
phoi hop có chra duoc chát huóng thân, thuóc thuÙe danh måcm th Cao 

dang 
dugc 

1302/CCHN-D-
SYT-TNG 
22/06/20222 
SYT Thái 

|Nguyên 

Thôn Do Xá, x� 

Ung Hoe, huyÇn 
Ninh Giang, tinh 

Hài Duomg 

Nguyen Thi 

Hien 
Quay thuóc 
Hiên Huaân 

Quay 187-22 09//20222 
uô thuóc, drgc chát thuÙc danh muc chát bË câm sie dung trong mÙt �àu 

só ngành, lnh vvc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c xin, thuoe 
gay nghiên, ihuóc huÛng thân, thuóc tiên chát, thuóc dang phÑi 
hop có chúa tién chát, thuóc phóng xa, thuóc thugc danh måc hgn| 
ché bán le). 

sov 
NHH 

NAM SÁCH 

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

thuoc không kê �on bào quån ß �iÁu kiÇn thuÝng (bao gôm cá 
thuoc dang phói hop có chta duege chát gây nghiÇn, thuóc dangl 
phoi hop có chta dugc chát huómg than, thuóe thuÙc danh muc 

0243/HD- Thon Lam Xá, x� 

Phú Dièn, huyÇn 
Nam Sách, tinh 
Hài Duong 

Qui huóe, duepe chát thuÙe danh myc chát bË cám sit dung trong mÙt 
CCHND Tran Th/ Thu Dugc s125/11/2013 Quay thuóc 

Nhat Ha 
Cap lan188-22 109/9/2022 

dâu trung caP|SYT Hài thuôc Huong s6 ngành, nh vue, thuóe doc; không bao gom: vác xin, thuóc| 
gy nghieÇn, thuóc hneóng thân, thuóc tiên chát, thuóc dang phói 
hop có chúa tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh muc han 
che bán le). 

Duong 



Ho tên nguròi 

chju TNCM TÐCM 
vê dupe 

s6 cCHN, Loai GCN DDKKDD 
Tên co sô kinh| Dja chi kinh Hinh 

TT hinh ngày câp, noi 
cáp 

Pham vi kinh doanh thúe câp doanh só Ngày cáp doanh kinh 

doanh 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc 
thuoc không kê �on bào quàn o �iÃu kiÇn thuông (bao gôm cä 

thuoc dang phói hop có chita dugc chát gáy nghiÇn, thuôc dang 

phoi hop có chúa dugc chât huóng thân, thuôc thuoc danh måc| 
131/HD- Thôn Thugng 

Duong, xä Nam 

Trung, huyÇn Nam 
Sách, tinh Hài 

Duong 

CCHND Nguyen Einh|Dugc s 29/06/2015 Quay thuôc 
Trâm Anh 

Quay thuoc, duroc chât thuoc danh måc chât bË cám süt dung trong mot| dâu Quyet trung cap|sYT Häi thuôc 
só ngành, linh vrc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c xin, thuoe 
gy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chât, thuóc dang phói| 
hop có chúa tiên chât, thuóc phóng xa, thuôc thuoc danh måc h¡n 
che bán l�). 

Duong 

Khu Chg mói, 
thôn Lâm Xuyên, 
xã Phú �iên, 

huyen Nam Sách, 
tinh Hái Duong 

Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc| 

thuoc khong kê don båo qu£n ó diêu kiÇn thuong (bao gôm ca 

thuoc dang phoi hop có chta duge chát gá nghiÇn, thuóc dang 
phoi hop có chúa drge chát hrng thân, thuoc thuÙc danh muc 

thuóc, duoc chât thuoc danh muc chát bË câm sie dung trong mot| 
so ngành, l+nh ye, thuóe doc; không bao gom: väc xin, thuoc 
gay nghiên, thuóc hueómg thân, thuÑc tien chát, thuóc dang phói 
hop có chta tiên chât, thuóc phóng xa, thuoc thuÙc danh muc hgn 
ché bán lé). 

0085/HD-
CCHND Dugc si 01/08/2013 Câp lân190-22 09/9/2022 Nguyén ThË 

Thuy 
Quay thuoc 

Thuy Giang trung cap|sYT Hài dâu 

Duong TE 

317/HD 
CCHND Duoc S 27/09/2016 

cao dàng SYT Hai 

Thôn Co Pháp, x� 

Cong Hoa, huyÇn 
Nam Sách, tinh 

Hài Duomg 

Mua và bán l� thuoc thuÙc danh muc thuôc thi¿t yéu và danh muc| 

thuoe không kê �on båo quàn ß �ièu kiÇn thuròng (bao gom cå 
thuoc dang phói høp có chta deye chát gáy nghiên, thuóc dang 
phoi hop có chça duoc chât hiróng thän, thuoc thupc aann nue| cáp lànos a naom% ucathuóc, duoc chát thuÙc danh myc chât bË câm sit dung trong mÙt| 

Quay thuóóc 
Thu Hiên 

5 Bùi ThË Hièn 
thuôc 

s6 ngành, linh vyc, thuóc dÙc; không bao gôm: v� 
giy nghién, thuoc huóng thán, thuóc tiên chá, thuóc dang phÑi| 

hop có cha tiên chát, thuÑe phóng xa, thuóc thuÙc danh muc han 
chê bán l). 

�âu 
xin, thuóc| HAI 

Duong 
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