
UBND TINHHÅI DUONG cONG HOA X HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
SO Y TË Doc lap-ty do-Hanh phúe 

So: 604/QD-SYT Hai Drrong, ngày 13 tháng 10 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Vê viçc cap, diÃu chinh Giáy chérng nhn dç �iÃu kiÇn kinh doanh drge 

GIAM DÓC sÞ Y TÉ HÄI DUONG 

C�n c Luat Dugc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
C�n cu Nghi dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chinh phù quy 

dinh chi tiet mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Lut Dugc; 
Can cu Quoyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND 

tinh Hai Duong quy dinh chúc n�ng, nhiem va, quyên hgn và co câu to chitc cua 
So Y té; Quyêt dinh só 07/2020/QD-UBND ngày 19/2/2020 cça UBND tinh Häi 
Duong sua �ói, bó sung Dieu 3 Quyet dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 
27/3/2017 cça UBND tinh Hài Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên han 
và co cáu tó chíúc cça Só Y te; 

Theo de nghË cça Truong phòng Nghieép vu Dugrc và Quan lý hành nghé y te tu nhán- So Yté, 
QUYET DINH: 

Dieu 1. Câp, �ièu chinh Giäy chúmg nhân dù diÁu kiÇn kinh doanh dugc cho 
13 co so có tên t¡i Danh sách co so �ç �iêu kiÇn câp giây chímg nhn �dç �ieu kiÇn kinh doanh dugc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dieu 2. Quyêt dinh này có hiÇu luc kê tir ngày ký ban hành. 
Dièu 3. Các Ông (Bà) Truong phòng NghiÇp vy Durge và Quán lý hành 

nghê y têtu nhân, các co so có tên t¡i �iêu 1 và Thç truöng các co quan, �on vË có liên quan chiju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này/. 4h. 
Noi nhan: 

KT. GIÁM �ÓC 
- Nhu dieu 3; 
- Länh �¡o Só Y t¿; 
- Luu: VT, NVD &QLHNYTTN(3b). 

RHOGIÁM DÓC 

so Y DEE 

hamHaru Thanh 



DANH SÁCH CO sÞ CÁP, �IÈU CHÌNH GCN �Ðn �IÈU KIEN KINH DOANH DUQC THÁNG 10 N�M 2022 (DOT 2) 

(Ban hành kèm theo Quyét dinh sób41QÐ-SYT ngày 13 tháng 10 n�m 2022 cua Giám �óc So Yté Håi Duong) 

Logi GCN DDKKDD 
Hinh Ho tên ngurdi 

TT| chju TNCM TDCM 

ve duroc 

s6 CCHN, 
ngày câp, noi 

câp 

Tên co so kinh| Dja chi kinh hinh thre câp sá Ngay cåp 
Pham vi kinh doanh 

doanh doanh kinh 

doanh 
THANH HÀ 

Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc| 
khong kê don bào quån ß �iêu kiÇn thudng (bao góm cá thuóc thuoc| 
danh myc thuóc, dugc chát thuoc danh myc chát bj cám sit dung trong| 

Qudy mÙt só nganh, Imh vec: khóng bao gom: váe xin, thuóc doe. thuóe g p lan |201-22 |13/1o/2022 
102/CCHN-D- Quaày thuôc Cho Lai, xä Thanh| 

Thùy, huyÇn Nguyen Thi 
Tho 

SYT-HDD 
|Duge 15/9/2017 
cao dang IsYT Hài 

Duc Thinh-
Nguyen Thi 
Tho 

�au 
Thanh Hà, tinh Håi thuôc nghien, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xg, thuóc dang | 

phoi hop có chúa dugc chát gây nghiÇn, thuoc dang phói hop có chúa 
dugc chát huóng thán, thuóc dang phôi hop có chiúa tiên chát, thuóc Duong 

Duong 
thuoc danh måc hgn ché bán le). 

KIM THANH 

S6 111, durdng 
20/9, thË trán Phú 
Thái, huyÇn Kim 

Thành, tinh Häi 

Duong 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không kê don bào quån ß �iêu kiÇn thuÝmg (bao góm cå thuóc dang ph6i 
hop có chúa dieoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chiúa dugoc 

Quày chát huing thàn, thuóc thugc danh muc thuóc, duagre chát thuðe danh | Cán lan202-22 13/10/2022 
thuoc muc chât bj câm siù dung trong mÙt só ngành, l+nh vrc, thuóc dÙc; không| 

bao góm: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, 

huoc dang phói hop có chiúa tién chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc 
danh myc h¡n chê bán lë). 

286/HD-
2 Nguyén Thj 

Huong 

CCHND 
Dugc si 10/11/2014 Quay thuóc 

Mai Huong 
�âu 

trung cap SYT Hai 

Duong 

NAM SÁCH 



Logi GCN Hinh 
thrc câp 

s6 CCHN, Ho tên ng1irdi 
chju TNCM 

vÁ duroe 
ngày câp, noien co sß kinh 

câp 

Dja chi kinh hinh Pham vi kinh doanh 
TÐCM s Ngày cáp TT doanh doanh kinh 

doanh Câp dieu 
chinh làn 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yêu và danh muc thuôc 

không kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thuong và diêu kiÇn l¡nh 2°C ho Gi 
8°C(bao góm cà thuóc dang phói høp có chúa dhegc chât gy nghi�n,chimo 

Quay thuóc dang phói hop có chira duegc chát hudng thán, thuóc thuÙc danh| 
thuÑe muc thuóe, dhuoc chát thuoc danh muc chát bi cám siè dung trong mót so 318/�K 

ngành, inh vec,thuóc dÙjc; khóng bao góm: väc xin, thuóc gy nghien KDD-
thudc huong thán, thuóe tièn chát, ihuóe dang phói hop có chita tiên| HD cáp 

chat, thuóc phóng xa, thuóc thuoc danh muc han ché bán lé). 

Cthay 

99/CCHN-D-
sT SYT-HD Quay thuóc 

Tùng Lành 

Thôn Hao Quan, 

xa Dong Lac, 
huyên Nam Sách, 

tinh Hai Duong 

nhan so 203-22 |13/10/2022 Pham Thanh 

Tung 
Dugc sT 

cán22/3/2018 
trung caP sYT Hài 

Dung 
ngày 

20/12/20 
19) 

THÀNH PHÓ CHÍ LINH 

204-22 

Só nhà 196 Tràn 
|Nguyên �án, KDC| 
Chúc Thôn, 
phuong Công Hòa, | 

TP Chí Linh, tinh 

Hai Duong 

Mua và bán lë thuóc b£o quan ó diÁu kiÇn thuong (bao góm ca|| 
thuoc thuÙc danh måc thuóc, duyc chát thuÙc danh måc chât bi | 
cam sit dung trong mot só ngành, l+nh vuc, thuóc dÙc; không bao | 
gom: v�c xin, thuoc gây nghiÇn, thuóc huróng thân, thuóc tien| Cáp làn 
chát, thuóc phóng xa, thtuóe dang phói høp có cha duavc chát s 

nghien, thuóc dang phôi hop có chira duyc chât huóng thán, 

|thuóc deng phôi hop có chta tiên chát, thuóc thuÙc danh muc h¡ni 
che bán l�). 

144/CCHN-D-
Dupe sTSYT-HD 
Duoc sT 17/10/2019 Nhà thuóc |13/10/2022 Pham VAn 

Thuy 
�au 

dai hoc Huong Thom 
SYT Hai 

DuOng 

Mua và bán lë thuôc bào quån ß �iêu kiÇn thuômg (bao góm cå thuóc 
thuoc danh muc thuóc, duuoc chát thu^c danh muc chât bj câm sie dung| 
trong mot só ngành, +nh ec; khóng bao góm: vãc xin, thuóc dÙc, thuócl cáp làn KDC Dai Tân, 

phuong Hoàng 
Tan, TP Chf Linh, 
tinh Hai Duang 

562/HNA-
Nhà 

8y nghien, thuóc huing thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa. thuóc 205-22 |13/10/2022| 
dang phói hop có chúa dupc chdt gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có| 
chira duoc chát huong thán, thuóc dang phói hop có chta tién chdt, | 
thuóc thuoc danh muc han ché bán lë). 

|LE Tung Lám rgc stCCHND 

24/06/2022 
Nhà thuóc 

�âu LE Tüng Lámdai bo |Ngoc Hân thuoc 

SYT Ha Nam 

NINH GIANG 



nguroi 
nju TNCM 

vê duryc 

s6 CCHN, 
TÐCM ngày câp, noi 

câp 

Logi 
hinh Tên co so kinh| GCN DDKKDD 

thre cap s sÑ Ngày cáp 

Dja chi kinh Hinh 
doanh doanh kinh 

Pham vi kinh doanh 

doanh 6 Hà ThË Dung Dugc s+ |150/CCHN-D- Quây thuÑc 
cao dang SYT-HD 

|17/10/2019 
SYT Hài 

Duong 

Só 69 Nguy¿n 
|Luong Bäng, khu 

3, thË trån Ninh 

Giang, tinh Hài 

Duong 

Quay Mua và bán lè thuóc b£o qu£n ó �iÁu kiÇn thuomg và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C 
thuoc 8C (bao góm cå thuóc dang phói hop có chta dugc chát gdy nghiÇn, 

thuoc dang phói hop có chta duyc chát huóng thán, thuóc dang phói 
hop có chta tiên chát, thuóc thuÙc danh muc thuóc, durge chát thuoc 
danh muc chát bj cám sit dung trong mot só ngành, l+nh vre, thuóc doc; 

khong bao góm: väc xin, thuóc gây nghign, thuóc hóng thân, thuóc tien 

chat, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc han ché bán lë). 

Cáp thay 206-22 13/10/2022 
Manh Dung 

�iem 
kinh 

doanh 

duoc 
(thay 

|cho Giây| 
chúng 

nhan sô 
333/DK 
KDD-

HD câp 
ngày 

20/12/20| 
Quay thuoc Thon Dà Phó, x� 7 Bùi ThË Huyên Duoc s+ 98/CCHN-DD-

cao dangSYT-HD 
06/05/2022 
SYT Hai 

Duong 

Quay |Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc| Câp lân |207-22 13/12022 
HAI D Thanh Huyen Hong Phúc, huyên thuóc thuóc khong kê don b£o quàn ó dièu kiÇn thuÝng (bao gôm cå| 

thuoc dang phói hop eó chia duge chát gây nghiÇn, thuóc dang 
phoi hop có chta drge chát huóng thàn, thuóc thuoc danh myc 
thuoc, dugrc chát thuÙc danh muc chát bË cám sit dung trong mÙt 
so ngành, l+inh vc, thuóc dÙc; không bao góm: väc xin, thuóc gây 
nghien, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc dang phói hop 

có chira tiên chát, thuóc phóng xa, thuóe thuoc danh muc h¡n ché 

dâu 
Ninh Giang, tinh 
Hai Duong 

bán lé). 

Dugc sT 164/CCHN-D- Quay thuóc Hà Thôn �à Phô, x� Quây |Mua và bán l� thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc| Câp lân |208-22 13/10/2022 8 Nguy�n ThË 
Thu Hà trung cáp SYT-HD 

O1/11/2019 
SYT Hài 

Duong 

Hông Phúc, huyÇn 
Ninh Giang, tinh 

Hai Duong 

Phuong thuoc thuoc không kê don båo qu£n & �iÁu kiÇn thuòng (bao gôm cá 
thuoc dang phói høp có chùa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang 
phoi hop có chta duoc chât huóng thán, thuôc thuÙc danh måc| 
thuoc, duore chât thuoc danh muc chât bj câm st dung trong mÙt 
s6 ngành, l+nh vuc, thuóc dÙc; không bao gom: v�c xin, thuóc gây| 
nghiên, thuoc hróng thán, thuóc tiên chát, thuóc dang phôi hop 

có chúa tién chát, thuoc phóng xa, thuoc thuoc danh myc h¡n che 

bán le). 

�au 



Loai GCN Ho tên ngurdi Hinh s6 CCHN, 
TTchju TNCM TÐCM ngày cáp, noi 

câp 

Tên co so kinh| Dia chi kinh hinh Pham vi kinh doanh thre cáp 
s6 Ngày cáp doanh doanh kinh 

ve duye 
doanh 

Quây Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuóc thiét yêu và danh måc thuôc| Câp lân |209-22 13/1O/2022 

thuoc không kê �on bào qu£n & �iêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc dang phói 
hop có chta dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói høp có chia deoc 

chat hróng thán, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chát thuoc danh| 

myc chát bË cám sù dung trong mÙt só ngành, lmh vc, thuóc �Ùc; không| 
bao góm: vãc xin, thuóe gây nghiÇn, thuóc huing thán, thuóc tiên chát, 

thuoc dang phÛi hop có chúa tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoc| 
danh muc han ché bn l�). 

Nguy�n Thi 
Thuy 

Dugc si 27/CCHN-D- Quay thuóc 
trung cáp SYT-HD 

28/01/2019 
SYT Hai 

Duong 

Thon Tiêu Tuong, 
xa Hông Du, 
huyen Ninh Giang. 
tinh Hai Duong 

dâu 
Phuong Nghi 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc| 
khong kê don båo quàn & �iÁu kiÇn thuong (bao gom cå thuóc dang phói| 
hop có chta dueoc chát gây nghiÇen, thuóc dang phoi hop có chúa diagc 

Quày chát huóng thàn, thuóe thuøc danh muc thuóc, daoe chát thujc danh| Cap lan 210-22 |13/10/2022 
thuoc muc chát bË cám sit dung trong mÙt só ngành, lmh vuc, thuóc dÙc; không| 

bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tiêén chs, 
thuóc dang phói hop có chiëa tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙe| 

|danh muc hgn chê bán lë). 

Quay thuóc 
Duc Phúc- Chi Kién Quóc, huyÇn 

20/H HD-

Duc Phúc- Chihón Cúc ThË, xa 

nhánh CTCP 

Duoc VTYT te"|Hài Duong 
Ninh Giang 

CCHND Duge s 08/01/2016 10 Ngo ThË Bén 
trung cap|sYT Hài| Ninh Giang, tinh dâu 

|Duong 

cáp do 
thay �ôi 

Thôn Tranh 

Xuyên, xã Dông 
Tâm, huyÇn Ninh 

Giang, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán l� thuóc thuÙc danh måc thuÑc thiét yéu và danh muc thuéc 
khong kê don báo quán & dièu kiÇn thudng (bao gôm cà thuóc dang phói cho Giáy 
hop có chta dugc chát gây nghiÇn, thuóc d¡ng phói høp có chúa dpc| 

Quày chát humg thàn, thuóc thufe danh muc thubc, dhave chdt thuoc danh 
thuoc muc chát bË cám siù dung trong mÙt sô ngành, l+nh vyc, thuóc dÙc; khong 288/DK 

bao gom: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huong than, thuóc tiên cha,KDD 
thuoc dang phói hop có chia tiên chdt, thuóc phóng xe, thuóc thuÙe HD cáD 

danh myc han ché bán lé). 

31/CCHN-D- chéng 
Bui Thi 

11 
Quay thuóoc 
Minh Anh 

nhan só 211-22 13/10/2022| Duoc sTSYT-HD 

áo11/05/2020 
trung cap|SYT Hài Huyén 

Duong 
ngày 

27/10/20 
21) 
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