
UBND 1INH IHÁI DUONG CONG HOA X HQI CHn NGHIA VI�T NAM 

Doe lip-ty do- Hanh phúc SO Y TE 

Sd:1/QD-SYT Hái Drong, ngay tháng n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Ve viÇc câp, dièu chinh Giáy chérng nhn dç dièu kiÇn kinh doanh durge 

GIÁM DÓC sß Y TÉ HÅI DUONG 

Cäan cu Luat Dugc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Can cú Nghi dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chính phiù quy 

dinh chi tiét mÙt só dièu và bien pháp thi hành Luát Dage; 

C�n ct Quyét dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 

tinh Häi Duong quy åinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyén han và co câu to chúc cua 

So Yté; Quyét dËnh sÑ 07/2020/0D-UBND ngày 19/2/2020 ciua UBND tinh Häi 

Drong sta dói, bó sung Diêu 3 Quyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 
27/3/2017 cua UBND tinh Håi Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm v, quyên han 

và ca cau tó chúc ciça Só Y té; 
Theo de nghË cua Truong phòng Nghiep vu Dugc và Quán lý hành nghê y 

te tu nhán- So Yté, 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Câp, �iêu chinh Giây chúng nhn �ç diêu kiÇn kinh doanh dugc cho 

04 ca so có tên t¡i Danh sách ca sß dç diêu kiÇn câp giây chúnmg nhn �ç �ieu kiÇn 

kinh doanh duãc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Diêu 2.Quyêt dinh này có hiçu låc kê tië ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Öng (Bà) Truong phòng NghiÇp vu Dugc và Quán lý hành 

nghe y tê tu nhân, các co sÝ có tên t¡i �iêu 1 và Thç truong các co quan, �on vË có 

liên quan chju trách nhiÇm thi hånh Quyêt dinh này/. 
KT GIÁM DÓC 

PHOGIAM DÓC 
Noi nhan: 

-Nhu dieu3; 
- Länh �¡o So Y tê; 
- Luu: VT, NVD &QLHNYTTN(3b). so Y T 

HAI QD THNH 
Pha Hüu Thanh 



DANH SÁCH CO SÞ CÁP GCN Dn DÈU KIÆN KINH DOANH DUOC THÁNG 11 N�M 2022 (ÐOT 3) 

(Ban hành kèm theo Quyét dinh sócI QD-SYT ngày 14 tháng 11 n�m 2022 cia Giám �óc Só Y té Håi Duong) 

Loai Hinh GCN D�KKDD 

s6 CCHN, 
TDCM ngày câp, noi 

câp 

thuc Ho tên ngudi 
TT| chju TNCM 

ve duroc 

Tên co sß kinh| Dja chi kinh hinh Pham vi kinh doanhh 

câp S6 Ngày câp doanh doanh kinh 

doanh 

THANH MI�N 

Mua và bán l� thuóc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc| 
| thuoc không kê �on bào quàn ß diêu kiÇn thuÝng (bao gôm cå| 
huoc thußc danh måc thuôc, duoc chât thuÙc danh muc chât bË| 

O cám sit dyng trong mÙt só ngành, l+nh vre; không bao gôm: v�c| 
xin, thuôc dÙc, thuóc gây nghiÇn, thuoc huóng thân, thuoc tiên 

chat, thuóc dang phói hop có chúa dupc chât gây nghiÇn, thuóc 
dang phói hop có chita dupc chát huóng thân, thuôc dang phôi| 
hop có chnta tién chât, thuôc phóng xa, thuoc thuoc danh muc han 

chê bán lé). 

.H.C 
Thùa dât só 627, 

t bàn �o só 02, 

thon Cu Tri, x� 

Ngü Hùng, huyên 
Thanh MiÇn, tinh 

Hài Duong 

Cáp 
lân 242-22 |14/2022,. 

132/CCHN-D-

Dugc sT SYT-HD 

trung câp 07/9/2021 
SYT Hài Duong| 

Quày thuoc 

Minh Khang 
Nguyen ThË SO 1 �âu Thuan 

NH HA 

THANH PHÓ HÅI DUONG 

Thùa dát sÑ 137, 
duong Lrong Nhu 

HÙc, khu Khuê 

Lieu, phuòng Tân 
Hung, thành phô 
Hai Duong, tinh 

Hai Duong 

Mua và bán lè thuóc b£o qu£n ß �iÁu kiÇn thudng (bao góm cå| 
thuóc thuoe danh muc thuÛc, deoe chát thuÙe danh muc chdt bi 
cam sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vye; không bao góm: väc| 

Nhà xin, thuós �Ùc, thuóc gây nghiÇn, thuóc huómg thán, thuóc tién 
thuóc chát, thuóe phóng xa, thuóe dang phói hop có chiea dhaoc chát gá 

nghiên, thuoc dang phôi hop có chia duoc chat hiuóng thân, 

thuóc dang phói hop có chúa tien chát, thuóc thuÙc danh muc han 
che bán l�). 

07753/CCHND-| 
Dugc sT SYT-HNO 

dai hoc 21/01/2022 
SYT Hà NÙi 

Nhà thuoc Binh 

|An 

Cáp 
ln 243-22 |14/11/2022 Nguy��n ThË 

Thuan dâu 

Só nhà 283, duòng 
Nguyên Htu Câu, 
phuong Ngoc 
Châu, thành phô 
Hai Duong, tinh 

Hài Duong 

Mua và bán lë thuôc bào quån ó �iêu kiÇn thuông (bao gôm cå| 
thuoc thuÙc danh muc thuóc, deoc chât thuoc danh muc chât bi| 
cám su dung trong mÙt só ngàmh, l+nh vc; không bao gom: v�c| 

Nhà xin, thuóe dÙe, thuóe gáy nghiÇn, thuÑc huóng thân, thuóc ti¿n än 244-22 14/11/2022 
thuóc chát, thuóe phóng xa, thuóc dang phói hop có chiia duoc chát gây 

nghien, thuóc dang phói hop có chia duoe chát humg thán,| 

thuóc dang phói hop có chiia tiên chá, thuóc thuoc danh muc han 
ché bán lé). 

Nguy�n Thi 
Huong 

108/CCHN-D-
Dugc si SYT-HD 
dai hoc 01/8/2019 

SYT Hai Duong| 

Nhà thuóc 
Ngoc Châu dàu 



S6 CCHN, Loai Ho ten nguròi 
TT chju TNCM 

vê duoc 

Tên co sö kinh| Dja chi kinh hinh 
Hinh GCN DDKKDD 

TÐCM ngày câp, noi 

câp 
Pham vi kinh doanh théc 

doanh doanh kinh câp Ngày cap doanh 

S6 155 Trân Hung 
Dao, phuòng NhË 
Châu, thành phô 

Häi Duong, tinh 
Häi Duong 

Mua và bán lë thuóc bào quån ß diêu kiên thurong (bao góm cà| 

thuoc dang phói hop có chira drgrc chút gáy nghiÇn, thuoc dang 
phoi hop có chra dugc chát huÛng thán, thuóc dang phói hop có n 

Nhà cha tiên chát, thuóc thuÙc danh myc thuóc, dugrc chát thuÙc 
thuoc damh muc chát bË cám su dung trong mot sô ngành, inh vyac,| dau 

thuoc doc; không bao gom: v�c xin, thuôc gây nghiÇn, thuóc| 
hurong than, thuóc tiên chát, thuóe phóng xa, thuóc thuÙc danh 

72uc han chê bán l�). 

Nguyen Van 

Muoi 

22/CCHN-D-
Duoc sT SYT-HD 

|18/01/2022 
SYT Hai Duong| 

Nhà thuoc 
Hông Hà 

làn 245-22 |14/11/2022 
dai hoc 


