
UBND TINH HÅI DUONG cONG HOA XÅ HOI CHn NGHIA VIET NAM 
sO Y TÉ Doe lap-ty do-Hanh phúc 

Só: 649/QÐ-SYT Häi Duong, ngày 07 tháng 11 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Ve viçe cáp, diÁu chinh Gi¥y chúng nhn di diÁu kiçn kinh doanh duye 

GIAM DOC sß Y TÉ HA DUONG 

C�n cit Luat Duoc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
Cän ct Nghi dinh só 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 cia Chinh phii q9 

dinh chi tiet mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Luát Drugc; 
Cän c Quyét dinh só 08/2017/0D-UBND ngày 27/3/2017 eia UBND 

tinh Häi Durong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyén h¡n và co càu tô chiúc cua 

So Yte: Quyét dinh sÑ 07/2020/0D-UBND ngày 19/2/2020 cia UBND tinh Hài 

Duong sia �ói, bó sung DiÁu 3 Quyét dinh só 08/2017/0D-UBND ngày 
27/3/2017 cça UBND tinh Hài Duong quy dinh chúe nang, nmhiÇm vu, quyén han 

và co cau tô chúc cia S Yt¿; 

Theo de nghË cia Truing phông Nghiép u Drrge và Quan lý hành nghêy 

te te nhán -So Yté, 

QUYÉT �INH: 
DiÁu 1. Cáp, dièu chinh Giáy chéng nhn �ç dieu kiÇn kinh doanh duçc cho 

08 co so có tên t¡i Danh sách co só di dieu kiÇn cáp giáy chúng nhn �ù diu kiÇn 
kinh doanh dugc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dieu 2.Quyét dËnh này có hiÇu luc kê tu ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Ông (Bà) Truong phông NghiÇp vå Dugc và Quàn lý hành 
nghê y tê tu nhân, các co sß có tên t¡i �iêu I và Thù truóng các co quan, dan vË có 

liên quan chju träch nhiÇm thi hành Quyêt dinh nàyJ.4 
KT GLÁM �ÓC 

PHO GIAM DOC 
Noi nhan: 
- Nhu dieu 3; 
- Länh �¡o So Y tê; 
- Luu: VT, NVD &QLHNYTTN(36). 

TINH ham Hru Thanh 
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GCN DDKKDD 
Logi 

Ho tên ngurdi 

TTchju TNCM 
ve durye 

s6 CCHN, 
ngày cáp, noi 

câp 

inh thre 

cáp 
Tên co so Dja chi kinh hinh 

Pham vi kinh doanh THCM 
kinh doanh doanh kinh s Ngày cáp 

doanh 

236-22 07/11/2022 Quây Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh 
thuoc muc thuôc không kê �on bào quån o �iêu kiÇn thuông (bao 

gom cà thuôc thuÙc danh muc thuóc, dupc chát thuoc danh| 
muc chát bË cám si dung trong mot só ngành, +inh vyuc; không| 
bao góm: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng 
than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi hop có| 
cha depc chái gáy nghiÇn, thuóe dang phói hop có chia d 
chát huóng thán, thuóc dang phôi hop có chiúa tién chát, thuóc 

thuoc danh muc hgn chê bán lé). 

Bui Thi Thiy Cao d�ng|1 741/CCHN-D- Quây thuóc 
SYT-HT 
18/4/2022 
SYT Hà T+nh 

Thôn Dot H¡, x� 

Nam Tan, huyÇn 
Nam Sách, tinh 

Hài Duomg 

dugc Trung Thúy 

237-22 07/11/2022 Quáy Mua và bán lè thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh| 
thuóc muc thuóc không kê don b£o quàn ß �icu kiÇn thuong (bao 

gom cà thuóc thuoc danh muc thuôc, duyc chât thuoc danh 
muc chat bË câm sit dung trong mÙt sô ngành, l+nh vuc; không| 
bao gom: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gáy nghiÇn, thuóe hróng 

than, thuóc tiên chát, thuÑe phóng xa, thuóc dang phôi hop có 

cha deoc chát gáy nghiÇn, thuóe damg phÑi hop có chha duave 
chdt huong thân, thuóc dang phói hop có chita tiên chát, thuóc 

thuoc danh måc h¡n chê bán lé). 

Dugc si |126/HD 
cao dang CCHND 

03/10/2019 
SYT Hai Duong 

Thôn Long �Ùng, 
xa Nam Tân, 
huyen Nam Sách, 
tinh Hài Duong 

4Nguyën ThË 
|Hoa 

Quây thuôc 

Vinh Huyên 
OA 

TINt 
H 

238-22 07/11/2022| Mua và bán lë thuôc bào quän ß diêu kiÇn thuòng (bao gôm c� 
thuoc thuóc dang phói hop có chúa drge chât gay nghiÇn, thuoc 

dang phói hop có chia droc chát eng thán, thuóe dang phói| 
hop có chita tiên chát, thuóc thuÙc danh muc thuoc, dupc chát| 

thuoc damh muc chát bË cám stt dång trong mot só ngành, linh 

vc, thuoc doc; không bao gôm: v�c xin, thuoc gây nghiÇn, 

thuoc huóng than, thuóc tiên chåt, thuóc phóng xa, thuóc thuoe 

danh myc han ché bán lë). 

Thôn La �ôi, x� 

Phúc Tam An Hop Tién, huyên 
Nam Sách, tinh 

Hai Duomg 

Nhà Doan Quóc Dugc s+ 180/CCHN-D- |Nhà thuôc 

Khánh dai hoc SYT-HDD 
08/11/2021 
SYT Hài Duong 



GCN DÐKKDD 
Só CCHN, Logi 

Ho tên ngudi| 
chju TNCM 

ve duryc 

Tên co so Dja chi kinh hinh Hinh thúc 
ngày câp, noi 

câp 
TT TÐCM Pham vi kinh doanh 

kinh doanh doanh kinh câp 
s Ngày cáp doanh 

6 Nguyen ThË 

Huyên 
Duroc sT 96/CCHN-D-

trung cáp SYT-HD 
Quay Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh|Cáp làn dàu|239-22 07/11/2022 
thuoc muc thuôc không kê don bào quän & �iêu kiÇn thuròng (bao 

gom cà thuóc dang phói hop có chita dugc chát gay nghiÇn, 
thuoc dang phói hop có chéa degc chát huróng thán, thuóc 

thuoc danh muc thuóc, duyc chát thuÙc danh muc chát bj cám| 
St dung trong mÙt só ngành, +nh vyc, thuóc doc; không bao 

gom: vac xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóe tién 

chát, thuóc dang phÑi hop có chta tiên chát, thuÑc phóng xa. 

thuoc thuÙc danh muc han chê bán lë). 

Thôn La �ôi, x� 
Thang Huyèn |Hop Tién, huyÇn 

Nam Sách, tinh 

Hai Duomg 

Quay thu6c 

14/07/2021 

SYT Hài Duong 

THÀNH PHÓ CHÍ LINH 

7 Nguy�n ThË 

Trang 
S 325-Thành 
Phao, phuong Phà 

Lai, thành phó Chí| 
Linh, tinh Håi 

Duong 

Duoc s176/CCHN-D- Nhà thuôc 
SYT-HD 

Nhà Mua và bán lè thuôc båo quàn ß dieu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc| Câp lân dâu 240-22 07/112022 
thuôc |thuÙe danh mue thuóc, duoc chát thuoc danh muc chát bË cán s*| 

dung trong mÙt só ngành, l+nh vrc; không bao góm: vdc xin, thuóe 
doc, thuóc gáy nghiÇn, thuóe huóng thân, thuóc tién chát, thuóc 

phóng xa, thuóc d¡ng phoi hop có chta duge chát gây nghiÇn, thuóc 
dang phoi hop có chita duoc chát huing thar, thuóc dang phói hop 
có chta tién chát, thuóc thuÙc danh muc han ché bán li). 

dai hoc Thu Hà 
27/7/2022 
SYT Hàai Duong 

THANH HA 
8 L& ThË Hà Duoc sT113/CCHN-D-Quày thuÑc Thôn Cap Thugng,Quây Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc Cáp dieu 241-22 07/11/2022 

xa Tiên Tién, thành| thuóc thuóc không kê �on bào quàn ß dièu kiÇn thuông và dièu kiÇn l¡nh| 
pho Hài Duong, 
tinh Hai Duong 

trung câp SYT-HD Ngoc Hà chinh 1 

15/9/2017 
SYT Hài Duong 

2C 8°C (bao gôm cå thuóc dang phói hop có chúa dugc chái gáy| (Thay cho 
nghien, thuóc dang phói hop có chia drpe chát huróng thân, thuócCs 

thuoc danh måc thuóc, duoc chát thuoc danh måc chát bj cám s D HD cán 
dung trong mÙt só ngành, nh vyrc, thuóc dÙc; không bao gôm: vác 
xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tiên chât, thuóc dang| 02/12/2019 
phoi hop có chia tiên chát, thuóc phóng x¡, thuóe thuÙc danh muc| 
han ché bán lë). 

323/DKKD 

ngày 


