
UBND TINH HÁI DUONG CONG HÓA X� HQI CHn NGH*A VI�T NAM SOY TE 
Doe lap-ty do-Hanh phúc 

S6: 638/QD-SYT 
Hai Drmg. ngày 01 tháng 1| n�m 2022 

QUYÉT DINH 
ve viÇc câp, diu chinh Giây chéng nhn dç dieu kiÇn kinh doanh drge 

GIAM BÓc sÞ Y TÉ HÅI DUONG 

Can ci Lut Dugc sô 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
C�n cu NghË �inh sô 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chinh phi quy dinh chi tiet mÙt só �ieu và biÇn pháp thi hành Luát Drugc; 
C�n cù Quyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND tinh Häi Duong quy dinh chúe n�ng, nhiÇm vu, quyén h¡n và ca câu to chntc cua 

So Y te; Quyét dinh só 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cua UBND tinh Häi 
Drrong sta dôi, bô sung �iéu 3 Quyet dinh só 08/2017/OD-UBND ngày 27/3/2017 cia UBND tinh Häi Durong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vyu, quyén han và co cáu tó chítc cça Så Y té; 

Theo de nghË cüa Truong phòng Nghiep vu Dregc và Quan lý hàmh nghé y te tue nhan- Sß Y te, 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Câp, dieu chinh Giây chéng nhn �ç �iêu kiÇn kinh doanh durgc cho 

13 co so có tên t¡i Danh sách ca sß �ç �iêu kiÇn câp giây chéng nhn dù diÁu kiÇn kinh doanh dugc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 
Dieu 2.Quyét dËnh này có hiÇu lyc kê tir ngày ký ban hành. 
Dieu 3. Các Ong (Bà) Truong phòng NghiÇp vu Dugc và Quan ý hành 

nghe y tê tu nhân, các ca so có tên t¡i �iêu l và Thç trrong các co quan, �on vË có 
liên quan chju trách nhiÇm thi hänh Quyêt dinh này/. j 
Noi nhn: 

KT. GIAM DÔC 
PHÓ GIÁM �ÓC 

- Nhu dieu 3; 
- Länh �¡o So Y tê; 

- Luu: VT, NVD &QLHNYTTN(36). 
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ANH SACH CO SQ CÂP, �IÈU CHINH GCN �Ü �IÈU KIEN KINH DOANH DUYC THÁNG 11 NAM 2022 (ÐOT 1) 
(Ban hành kèm theo Quyé dinh só6SIÐ-SYT ngày 01 tháng 11 n�m 2022 cua Giám �óc S& Y té Håi Drrong) 

Loai s6 CCHN, 

TT| chju TNCM| T�CM| ngày cáp, noi 
câp 

Ho tên ngurdi Hinh GCN DÐKKDD Tên co so kinh| Dja chi kinh hinh thére Pham vi kinh doanh 
doanh doanh kinh vè dure cap s Ngày câp| 

doanh 
GIA LOC 

Thta dát só 49, t|Quáy Mua và bán lé thuóc thuÙc danh mue thuóc thiét y¿u và danh mue Cp 221-22 01/11/2022 
ban dô s6 17, thôn 

Thi Xá, xa Hông 
Hung, huyÇn Gia 

Loc, tinh Hài 

Duong 

Nguyên ThË 
Ngoc Yên 

Dugc sT |110/CCHN-D- Quày thuÑc 
thuóc thuÑc không kê �on bào qu£n ó �iÁu kiÇn thuÝng (bad góm c£ lan 

|thuóc thuoc danh myc thuóc, durge chát thuoc dank 
cám si dung trong mÙt só ngành, lmh yc, thuoc doc; không bao | 

gom: vác xin, thuóc gây nghiÇn, thuÑe huong thán, thuóc tiên 
chát, thuóe phóng xa, thuóe dang phói hop có chta dagc chát gây| 

nghiên, thuóc dang phói hop có chra dege chát hmrdng thâan, 
thuoc dang phôi hop có chita tiên chât, thuoc thuÙoc danh måc han | 

ché bán l�). 

cao dang SYT-HD |Ngoc Yén 
23/5/2022 
SYT Hai Duong 

mu� chát bË| �âu 

Thùa �ât sô 110, 
to ban do só 03, 

thôn Gia Bùi, xã 

Gia Khánh, huyÇn 
Gia Loc, tinh Hái 

Duong 

Quày Mua và bán l� thuoc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuÑc| Cáp |222-22 |01/11/2022 
thuôc không kê �on båo quàn à diéu kiÇn thuòng (bao góm c£ thuoc dang phôilân 

hop có chúa duoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chta dugc| �âu 
chat huóng thân, thuóc thuÙc danh myc thuóc, dsgc chat thuoc danh 
muc chat bË câm sit dung trong mot sô ngành, l+nh vrc, thuoc dÙc; không 
bao gom: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuoc huóng thân, thuóc tiên chái,| 
thuoc dang phÛi hop có chira tien chát, thuóc phóng xa, thuóc thuoe 
danh muc han chê bán l�). 

2 LE ThË Mo Duc si 187/CCHN-D- Quáy thuôc 

cao dang SYT-HD Bao Ngoc 
|19/8/2022 
SYT Hai Duong| 

BINH GIANG 

Dugc sT 31/CCHN-D-

cao dángSYT-HD 
|10/2/2022 
SYT Hai Duong| 

Thôn Phuc L�, x� 

Vinh Hông, huyên 
Binh Giang, tinh 

Hài Duomg 

Quay Mua và bán l� thuÑc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh mucCáp 223-22 01/11/2022 
thuôc thuóc không kê �on bào quàn ß �iÁu kiÇn thuong (bao gôm cå 

|th 

3 Pham Ván 

Chính 
Quay thuôc 
Thu Len lân 

dang phói hop có chira drge chát gây nghiÇn, thuóc d¡ng dau 
phoi hop có chita duge chât huóng thân, thuóc thuÙe danh muc 

thuoc, droc chât thuoc danh myc chât bj câm sit dung trong mÙt 
so ngành, lînh vuc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c xin, thuôe gây 
nghien, thuóc hneóng thân, thuóc tiên chá, thuóc dang phÑi hop 

có chra tiên chát, thuóe phóng xa, thuoc thuÙe danh muc han chê 

ban le). 
L 
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s6 CCHN, Loai tên ngurdi | 
chju TNCM 

v duoe 

Hinh GCN DDKKDD 

TÐCM Ten co so kinh Dja chi kinh hinh théc ngày câp, noi 

cáp 
Pham vi kinh doanh 

doanh doanh kinh cap Ngày câp 
doanh 
Nhà Mua và bán l� thuóc b£o quán & �iêu kiÇn thuong (bao gôm c� 
thuóc thuóc thuÙc danh måc thuóc, dugc ch¥t thuÙc danh muc chât bi 

câm sr dung trong mÙt sô ngành, l+nh våc; không bao gôm: v�c 

xin, thuoc �Ùc, thuôc gây nghiÇn, thuôc huóng thân, thuóc tiên 

chat, thuóc phóng xa, thuÑc d¡ng phói hop có chéra duçc ch¥t gây 

nghien, thuôc dang phôi hãp có chéa dugc chât huóng thân, thuôc 
dang phôi hop có chéa tiên chât, thuôc thuÙc danh muc h¡n chê 

bán lë). 

Nhà Mua và bán lë thuóc bào quán ß �ieu kiÇn thurong (bao góm cà 

Câp 226-22 01/11/2022 
1àn 
�àu 

6 Nguy�n ThË Ly|Dugc sT1748/CCHN-D- |Nhà thuóc Binh Só 80 phô Thugng| dai hoc SYT-NÐ An-Nguy�n 
Thi Lý 

Dat, khu Thurçng 

|Dat, phurong Tú 
Minh, TP Hài 
Duong, tinh Hài 

Duong 

17/08/2022 
SYT Nam �inh 

Nguyen ThË 
Xuân 

Cáp 227-22 |01/1 1/2922HC. 
lân 

Drgc sT|171/CCHN-D- |Nhà thuóc Só nhà 154, Ph¡m 

Van Dong, phuòng| thuóc |thuóc dang phói hop có chia dueoc chát gáy nghiÇn, thuôc dang 
Tu Minh, thành 
pho Hai Duong, 
tinh Hai Duong 

dai hÍc SYT-HDD Phuoc ThiÇn 
dâu phoi hop có chia duegc chát hucong than, thuóc dang phói hop có 

cha tiên chát, thuóc thuÙc danh mmuc thubc, dege chât thuoc 
danh muc chát bi cám sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vyc, 

thuóc doc: khóng bao gom: v�c xin, thuóe gây nghien, thuoc 

hueong than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuoc thuÙc danh 

muc han chê bán lé). 

27/07/2022 
SYT Hài Duong| 

HA D 

Sô nhà 27, �uong 
Khúc Thra Dy, 
phuong Thanh 

Binh, thành phô 
Hài Duong, tinh 

Hai Duong 

Nhà Mua và bán lé thuóc bão quán ß �ièu kiÇn throng (bao gôm cá| Câp 228-22 |01/11/2022 
thuoc thuóc thuÙc danh myc thuoc, durgc chát thuÙc danh myc chât bË| 

cam sir dung trong mot sô ngành, l+nh vyc; không bao gôm: v�c|au 
xin, thuôc �Ù 
chat, thuóc phóng xa, thuoc dang phôi hop có chra duugc chât gáy| 

nghien, thuóc dang phôi hop có chúa d1uoe chát hurng thán, 
thuoc dang phôi hop có chúa tién chát, thuoc thuÙc danh muc han 
che bán lé). 

8 Truong ThË 

Binh 
Dugc sT |77/CCHN-D-

|dail 
Nhà thuoôc 
Mimg Binh lân hoc SYT-HD 

20/04/2022 
SYT Hai Duong| thuoc gay nghiÇn, huóc huóng hân, thuóôc ti¿n| 
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Loai Ho tên ngrdi 

fchju TNCM 
v drye 

s6 CCHN, 
TDCM ngày câp, noi 

câp 

Hinh GCN DDKKDD Tên co sß kinh| Dja chi kinh hinh thre Pham vi kinh doanh 
doanh doanh kinh câp s6 Ngày câp 

doanh 
Co so |Mua và bán buôn thuôc båo qu£n ó �iêu kiÇn thuÝng và �iêu kiÇn 
bán lanh 2°C- 8°C (bao gôm cà thuóe dang phói hop có chiia dupe 

buon chd gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chiia daoe chát huang 
thuoc thân, thuÑc dang phÑi hop có chta tién chát, thuoc thu�c danh 

muc thuoc, duayc chát thuoe danh muc chát bj cám sit dung trong 

mot só ngành, l+nh vrc, thuóc �Ùc; không bao gôm: v�c xin, thuóc 

gáy nghiÇn, thuóc huong thân, thuóe tiên chát, thuóc phóng xa) 
Mua và bán buôn dugc liÇu, vË thuôc cô truyên ó �iêu kiÇn thuòng 192/D 

(bao gom cå duçc liÇu �Ùc). 

Cap 231-22 01/1 1/2022 
thay 

doi dja| 

11 Nguyèn Xuân Dugc si160/CCHN-D- |CTCP y duoc Tr so: sô 262 
quoc tê Hùng Ngô Quyên, 

phurong Tân Binh, 

TP. Hài Duong, 
tinh Häi Durong 

Dja chi: Khu sinh 

thái Dong Khê, thË 
tran Nam Sách, 
huyÇn Nam Sách, 
tinh Hài Duong 

Thuan dai hocSYT-HD 
13/7/2022 Vuong 

SYT Hai Diuong| diêm 

(Thay 
cho 

GCN 
só 

KKDD 
HD 

câp 
ngày 

09/9/2 
022 

KIM THÀNH 

Thôn Lrong Xá Quay Mua và bán l� thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc Câp 232-22 01/11/2022 12 Hua ThË Thuy |Dugc si 173/CCHN-D- Quáy thuôc 

trung cáp SYT-HD 
15/11/2019 
SYT Hai Duong| 

Hira Nga Bac, xa Kim Liên, | thuôc |thuóc không kê don b£o quàn ó �ieu kiÇn thuÝng và �ieu kiÇn l¡nh| diêu 

2C 8°C (bao gôm cà thuÑc thuÙc danh muc thuoc, dryc chát chinh 
|thuoc damh måc chât bË câm st dung trong mÙt sô ngành, l+nh|y 
vc; khong bao gåm: vác xin, thuóe dÙc, thuóc gây nghiÇn, thuóc 
|hróng thán, thuóe tién chât, thuoc phóng xg, thuoc d¡ng phói hop 

Nga 
huyên Kim Thành, 

tinh Hai Duong 

GCN 
sô 

có chia d1uoc chât gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chira duge 323/p 
chát huong thân, thuóc dang phói hop có chira tien chát, thuóc |KKDD 
thuoc danh muc han chê bán lë). HD 

câp 
ngay 

20/12/ 
2019 

THANH PHÓ CHÍ LINH 
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