
UBND TINH HÅI DUONG cONG HOA X HOI CHÙ NGHIA VI�T NAM 
Doc lap-ty do -Hanh phúc SÞ Y TÉ 

S6: 540/QD-SYT Hai Durong. ngày 30 tháng 9 n�m 2022 

QUYÈT D.INH 
Ve viÇe eap Giây chéng nhn dù diêu kiÇn kinh doanh duye 

GIÁM DÓC sð Y TÉ HÀI DUONG 

Can c Luat Durge só 105/2016/QH13 ngày 0614/2016; 

Can cú Nghi �inh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chinh phi quy 

dinh chi tiet mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Luát Dugc; 

Cän ct Quyet dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 
tinh Häi Drrong quy �inh chic n�ng, nhiÇm vu, quyen han và co cáu tó chiúc cua 

So Y té; Quyét dinh só 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cua UBND tinh Häi 

Duong sia doi, bó sung �ieu 3 Quyét dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 
27/3/2017 cua UBND tinh Hài Duong quy �inh chiéc n�ng, nhiem vu, quyen han 

và co cáu tó chúc cça Så Y té; 
Theo de nghi cua Truing phòng Nghiép vu Dugc và Quan lý hành nghé y 

te te nhán - Só Yté, 

QUYÉT D.INH: 
Diêu 1. Câp Giay chúmg nhn dù diÁu kiÇn kinh doanh durgc cho các co sß có 

tên t¡i Danh sách co sß diù diêu kiÇn câp giây chúmg nhn dç diÁu kiÇn kinh doanh 

dugc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dièu 2.Quyét dinh nåy có hiÇu luc kê ti ngày ký ban h£nh. 

Diêu 3. Các Ong (Bå) Truong phòng NghiÇp vy Dugc và Quan lý hành 
nghê y të tu nhân, các co sö có tên t¡i �iêu I và Thù truöng các co quan, don vË có 

lien quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này./. 

Noi nhan: 
- Nhu dieu 3; 
- Länh d¡o So; 
-Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 

KT.GIÁM DÓC 
PHO GIAMDÓC 

Pham Hia Phanh 
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s6 CCHN, Logi ên ngudi 
ju TNCM 

vê duroc 

GCN DDKKDD Tên co sö kinh| Dja chi kinh Hinh 

|thrc cap só Ngày cáp 
hinh ngày câp, noi 

câp 
TDCM Pham vi kinh doanh 

doanh doanh kinh 

doanh 
KINH MÔN 

4 Nguyén ThË 

|Träm 
Câp lân |197-22 30/9/2022 

�âu 
Duoc si 1195/HY-

dai hoc CCHND 
01/08/2016 
SYT Humg Yên 

Nhà thuoc Amy |Só nhà 195, duomg Nhà Mua và bán lè thuóc båo quàn o �iêu kiÇn thuÝng (bao gôm cå 

Pharmacy vü Manh Hùng, 
phrong Phú Thér, 
thË xã Kinh Môn, 
tinh Hai Duong 

thuôc thuóc dang phói høp có chira dupe chât gây nghiÇn, thuóc dang 
phoi hop có chéa diroc chát huóng than, thuóc dang phói hop có 

chia tien chát, thuÑc thuoc danh måc thuóc, duge chát thuoc 
danh muc chát bË cánm sit dung trong mÙt só ngàanh, linh vc, 

thuóc doc; không bao gom: v�c xin, thuóc géy nghiÇn, thuóc 

huong than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh 
muc han ché bán lé). 

H.C.N 

Dugc si 82/CCHN-D- |Nhà thuôc Sô nhà 61, phô 
dai hoc 

Nhà Mua và bán lè thuôc bào quàn & diêu kiÇn thuÝng (bao gom cå| Câp lân |198-22 30/9/2022 5 Pham ThË 

Huyên SYT-HD 
20/04/2022 
SYT Hai 

Duong 

Hanh Khang Dong Hoa, phuòng thuóc |thuóc thuóc danh muc thuóc, dugc chát thuoc danh muc chát bi 

Thái Thinh, thË x� 

Kinh Môn, tinh 
Hai Duomg 

�âu 

cam st dung trong mÙt sô ngành, l+nh vuc; không bao góm: vãc 

xin, thuoc doc, thuóc gây nghiÇn, thuóc hrong thân, thuóc tiên 
ch, thuóc phóng xa, thuóe dang phói hop có chta duegc chát gây| 
nghien, thuóc dang phói høp có chka drgc ch¥t hóng thân, 
thuoc dang phôi hop có chiúa tiên chât, thuoc thuÙc danh muc han 
|ché bán lé). 

Dugc sT |163/CCHN-D- |Nhà thuôc Tuân Thôn �ai Uyên, x� Nhà 

dai hÍcSYT-HD 
Mua và bán lë thuôc bào quàn ß dieu kiÇn thuòng (bao gôm c� 

thuoc thuóc dang phoi hop có chúa duoc chât gây nghiÇn, thuóc dang 
phoi hop có chira dugc chát hróng thán, thuôc dang phói hop có 
chúa tien chát, thuóc thuc danh myc thuôc, duoc chât thuÙc 
danh muc chát bË câm su dung trong mÙt só ngành, lnh vyc, 

thuoc doc: không bao góm: v�e xin, thuóc gáy nghiÇn, thuÑe 

hrong thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thu�c danh 
muc han chê bán l�). 

Pham ThË 

Hông 
Câp làn 199-22 30/9/2022 

dâu Bach Dang, thË xã 

Kinh Môn, tinh 
Hai Duong 

Phuong 
18/07/2022 

SYT Hài 

|Duong 

NAM SÅCH 
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