
UBND TINH HÅI DUONG cONG HOA X HOI CHn NGHlA VI�T NAM 

Doe lap-ty do- Hanh phúe sO Y TÉ 

só:616 Qp-SYT Häi Ducmg, ngiày tháng 10 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Ve viçe câp, diÁu chinh Giáy chrng nhn dú dièu kiÇn kinh doanh durg'e 

GIÁM DÓc sß Y TÉ HÄI DUONG 

Can ci Lu¡t Duoc só l05/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
C�n cit Nghi dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chinh phù quy 

dinh chi tiét mÙt só diéu và biÇn pháp thi hành Luát Dugre; 
Can c Quyêt dinh só 08/2017/0EÐ-UBND ngày 27/3/2017 cça UBNDD 

tinh Häi Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên h¡n và co câu tó chúc cça 

So Y te; Quyét dinh só 07/2020/QD-UBND ngày 19/2/2020 cia UBND tinh Hài 
Duong sita �ói, bó sung �iéu 3 Quyét dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngà 

27/3/2017 cua UBND tinh Häi Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên h¡n 
và ca cau tó chíúc cúa SG Y té; 

Theo de nghË cua Truóng phòng NghiÇp vu Dugc và Quán lý hành nghé y 
tê tu nhán - Sö Y té, 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Câp, dièu chinh Giây chúmg nhn dç diêu kiÇn kinh doanh dugc cho 

07 co so có tên t¡i Danh sách co sÝ dü diêu kiÇn câp giây chúng nhn �ü �iêu kiÇn 
kinh doanh drgc ban hành kèm theo Quyêt djnh này. 

Dieu 2. Quyêt dinh này có hiÇu lyc kê ë ngày ký ban hành. 
Dieu 3. Các Ong (Bà) Truong phòng NghiÇp vå Duge và Quan lý hành 

nghê y tê tu nhân, các co sß có tên t¡i �iêu I và Thù truöng các co quan, don vi có 
liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này/.4 
Noi nhn: KT. GIÁM DÓC 

BHO GIÁM DOC - Nhu dieu 3 
Länh �¡o Sß Y té; 
- Luu: VT, NVD &QLHNYTTN(3b). 

HOA4 

sO Y 
iNH Phan' Hltu Thanh 



DANH SACH CO SÞ DÚ TIÊU CHUÅN CÅP, �IÈU CHINH GCN Dn �IÈU KIÆN KINH DOANH DUgC 
THANG 10 NAM 2022 (DOT 2) 

(Ban hành kèm theo Quyvét dinh só 616/QÐ-SYT ngày 25 tháng 10 n�m 2022 cça Giám �óc SG Y té Hái Duong) 

s6 CCHN, Loai GCN D�KKDD Ho tên ngudi 
TT| chju TNCM 

ve duyc 

Hinh 

TDCM | ngày cáp, noi 
en co sÛ kinh| 

câp 

Dja chi kinh hinh 
Pham vi kinh doanh théc câp doanh doanh kinh só Ngày c¥p 

doanh | 
TÚ KY 

Quay Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuoc| Cáp lân |214-22 25/10/2022 Bang tôt 62/CCHN-D-

nghiep 
cao dang |27/04/2021 
danh 
hieu cu 

nhân 
thuc 
hành 
Dugc 

Quay thuôc 
Hieu Phúc 

Thôn Dông 
Kenh, xa Ván Tó.| thuóc không ké �on b£o quán à ditu kiÇn thrng (bao gòm c� thuóc dang phoi 
huyên T Ky, 
tinh Hai Duong 

1D ThË Hiêu 
�u 

SYT-HD 
hop có chúa duoc chât gây nghiÇn, thuôc d¡ng phôi hop có chéa duoc 
|chât huómg thân, thuôc thuÙc danh måc thuôc, dugc chât thuÙc danh msc| 
chât b/ câm së dång trong mÙt sô ngành, l+nh vuc, thuôc �Ùc; không bao 
gom: v�c xin, thuôc gây nghiÇn, thuôc huóng thân, thuôc tiên chât, thuóc| 
dang phói hoqp có chéa tièn chât, thuÑc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc 
han chê bán lé). 

SYT Hài Duong| 

TINH 

Quây Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yéu và danh muc thuôc| Câp lân 215-22 
thuôc không kê �on båo quån & diêu kiÇn thuông và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C 

(bao gòm cå thuóc dang phói hop có chra duoc chát gây nghiÇn, thuðe 
dang phói hop có chéa drçc ch¥t huóng thàn, thuÑe thuÙc danh muc 
thuóc, duoc chát thuÙc danh muc chát bË cám sir dung trong mÙt sô ngành,| 
linh virc, thuóc dÙc; không bao gôm: vác xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc 

huróng thân, thuôc tiên chât, thuôc d¡ng phôi hop có chéa tiên chât, thuÑc| 
phóng xa, thuôc thuÙc danh muc h¡n chê bán lé). 

2 Va ThË Thçy Dugc s+ 80/CCHN-D-

cao däng SYT-HD 
20/04/2022 
SYT Hai Duong 

Quày thuóc 26 -|Thôn Hàm Hy, 
xã Cong Lac, 
huyên Tú Ky, 

tinh Håi Duong 

�âu 
|Hoc Thuüy 

Quây Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh myc thuôc| Câp lân 216-22| Só nhà 10, thôn 

An Nhân Tây, thË| thuôc |không kê don båo quán d �iêu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuoc thuÙc danh 
trán Tu Ky, 
huyen Tu Ký, 
tinh Hài Duong 

3 Nguyén Thj Duge s 184/CCHN-D- Quây thuôc 
�âu 

cao dáng SYT-HD Tháo Quynh Th£o 
muc thuoc, dugc chât thuÙc danh måc chât bj câm su dång trong mÙt sô| 
ngành, l+nh vuc; không bao gôm: v�c xin, thuôc �Ùc, thuôc gây nghiÇn,| 
thuoc huong thân, thuôc tiên chât, thuôc phóng xa, thuôc d¡ng phôi hãp| 
có chéa duoc chât gây nghiÇn, thuôc d¡ng phôi hop có chra dugc chât| 
huóng thân, thuôc dang phôi hop có chéa tiên chât, thuôc thuÙc danh muc 
han chê bán l�). 

10/8/2022 

SYT Hái Duong| 



Ho tên ngurdi| 
TT| chju TNCM 

vê dugc 

s6 CCHN, Loai 
Tên co sß kinh| 

doanh 
Dja chi kinh hinh Hinh GCN DDKKDL ngày cáp, noi 

cáp 
THCM 

doanh kinh Pham vi kinh doanh 
thrc cáp 

s6 Ngaày cáp doanh 
CAM GIANG 

4 Pham ThË Yén |Dugc sT0172/HD-
trung cap CCHND 

03/10/2013 
SYT Hài Duong 

Quay thuóc 
Quy Duromg 

Thôn Quy 
Duong, xa Tân 
Trrong, huyên 
Cam Giàng, tinh 
Hai Duong 

Quay Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc| Cáp làân 217-22 
thuóc |thuóc không kê don báo quàn ó diÁu kiÇn thuÝng (bao gôm cå 

| huóc dang phói hop có chúa duge chát gây nghiÇn, thuóc dang 
phoi hop có chita durge chát huóng thân, thuóc thuÙc danh myuc 
thuoc, duoc chát thuoc danh myc chát bË cám sù dung trong mÙt 
so ngành, Iinh vuc, thuóc �Ùc; khong bao gôm: vác xin, thuóc gây 
nghiên, thuóc huóng thân, thuóe tiên chát, thuóc dang phói hop 
có chia tien chá, thuóc phóng xa, thuóc thußc danh muc han chê 
bán lé). 

dâu 

5 Nguy�n ThË 

Thuong 
Bang tot |173/CCHN-D- Quay thuÑc 

nghiep SYT-HD 
cao dang 27/07/2022 
danh 
hiÇu cë 

nhan 
thc 
hành 
Duoc 

Thon Dong Giao,| Quáy Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuóc thiét y¿u và danh muc| Câp làn |218-22 
xã Luong �iên, 
huyên Caåm 
Giàng, tinh Hài 

Duong 

Dúc Du thuoc thuóc không kê don b£o quán & diÁu kiÇn thuÝng và diÁu kiÇn l¡nh 
2°C 8°C(bao góm cà thuóe dang phÑi hop có chia droc chát| 
gay nghiên, thuôc dang phói hop có chta duoc chát huóng thân, 
thuoc thuÙc danh myuc thuóc, degc chát thuoe danh muc chát bi 
cam sir dung trong mÙt só ngành, lmh vuc, thuóc �Ùc; không bao| 

gom: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huróng thâr, thuóc tiÁen 

chat, thuoc dang phói hop có chira tièn chát, thuóc phóng xa 
thuoc thuÙc danh muc hgn ché bán l�). 

dâu 

SYT Hai Durong 

Quay Mua và bán lé thuôc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc không ke| 219-22 25/10/2022 Bäng tôt |131/CCHN-D-

nghiep SYT-HDD 
cao dang 21/6/2022 
danh hitu |SYT Hái Duong 
cu nhan 
thc hành 

ngành 
dugc 

Nguyên ThË 

Huong 
Qudy thuoc TuÇ Thôn Phú An, xa 

Cao An, huyÇn 
Cam Giàng 

thuóc don b£o qu£n ß �ièu ki�ên thuÝng và �iÁu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao gôm cå thuóc| Câp �ieu 

|dang phoi hop eó chta duoc chát gây nghiÇn, thuóc deng phói hop có chita| chinh lân 
duoc chát huóng thân, thuóc thuoc danh muc thuóc, duoc chât thuoc danh muc 
chat bi cám sè dung trong mÙt só ngành, linh vec, thu6c dÙc; khóng bao góm| Thay cho 

vac xin, thuóe gây nghiÇn, thuóe huóng thân, thuoc tiên chât, thuôc phóng xa.| 

thuóc dang phÑi hop có chia tièn ch�t, thuóc thuÙc danh muc han chë bán l) 

anh 

2 

Giay 
chng 

nhan so 6 

165/DKK 

DD-HD 

cáp ngày 
22/6/2021 



Logi GCN DÐKKDD 
Ho tên ngurdi 

TTchju TNCM1 
vè durye 

só CCHN, 
TÐCM ngày câp, noi 

câp 

Hinh 
thée câp Tên co sß kinh| Dja chi kinh hinh Pham vi kinh doanh 

"s Ngày cáp doanh doanh kinh 

doanh 

NAM SÁCH 

220 220-22 |25/10/2022 
Quay thuóc Minh|Thôn An �iÁn 

Thoan 
Quay Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuôc thiet yêu và danh måc thuôc không ke 

Bùi Thi Thoan Duoc s+131/CCHN-D-
trung cáp SYT-HD 

21/6/2022 
SYT Hài Duong 

Giáp, xã Công Hòa,|thuôc don bão quån & �ièu kiÇn thuông và �iêu kien lanh 2°C - 8°C (bao góm cå thuóc Câp dieu 

dang phói hop có chita duoe chât gây nghiên, thubc dang phôi hop có chta chinh lân 
huyen Nam Sách 

duoc chát huróng thân, thu6c thuÙc danh muc thuóc, dupc chât thußc danh måc 

chat bi cám st dung trong mÙt só ngành, l+nh vrc; không bao góm v�c xin,| Thay cho 

thuoc doc, thuóc gây nghiÇn, thuoc huóng than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, 

|thuoc dang phôi hop có chira tién chát, thuóc thuÙc danh muc h¡n ché bán lë). 
Giay 

chúng 
nhan sô 

292/DKK 
DD-HD 

cáp ngày 
02/12/201 

9 


