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S6:746/QEÐ-SYT Hái Drong, ngày 14 tháng 12 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Ve viÇe câp Chúng chi hành nghê Drge 

GIÁM DÓC SÞ Y TÉ HÅI DUONG 

C�n cú Luát Dugc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
Cän cú NghË dinh sô 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phu quy 

nh chi tiêt mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Luat Drge; 

C�n cu Quyet dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND tinh 

Häi Drong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vy, quyén han và co câu tó chúc cua SóY 

te; Quyet dinh só 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cua UBND tinh Häi 

Duong sa �ôi, bó sung �ieu 3 Quyet dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 
27/3/2017 cua UBND tinh Häi Drong quy �inh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên hgn 

và co cau to chúc cça So Y té; 

C�n ct Quyét �inh só 1251/OÐ-SYT ngày 04/10/2017 cua Giám dóc Só Yte 

Hai Drong v¿ viÇc thành láp Hoi dóng tr vân eáp Chúmg chi hành nghé Dugc; 
Xét de nghË cua Hoi dóng tu ván cáp Ching chi hành nghê Dugc, Truong 

phòng Nghiep vu Duge và Quán lý hành nghé y tê te nhân-So Yté, 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Cap chéng chi hành nghê duoc cho 11 cá nhân có tên t¡i Danh sách cá 

nhân dù dieu kiÇn câp chúmg chi hành nghê duge ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dieu 2. Quyêt dinh này có hiÇu lyc kê tr ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Öng (Bà) Truong phòng NghiÇp vu Drgc và Quàn lý hânh nghê y 

tê tu nhân, Truong các phòng chúúc n�ng có liên quan cça Sß Y të, HÙi d�ông tu vân 

câp Chúmg chi hành nghê Dugc và các cá nhân có tên t¡i �iêu 1 chËu trách nhiÇm thi 

hành Quyêt dinh nàyJ. 
Noi nhan: 
- Länh d¡o Sö Y tê; 

- Luru: VT, NVD &QLHNYTTN(3b). 
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CMND s6 CCHN cáp 

Ngày tháng| 
n�m sinh s6 CMTND 

N�m tót Dja chi thurÝng | Ph¡m vi ho¡t 

dong 
Vi trí hành 

nghê 
TT |Ho và Tên Truong VBCM 

dào to nghiÇp trú Ngày cáp Noi câp Ngày cáp CCHN 

Nguyèn Hông 3/4/1997 
Ngoc 

6 030197013726 28/6/2021 Cuc canh sát Dugc s+ dai hÍc| Hoc viÇn y 

duoc hoc cô 
truyên VN 

Ngrdi 
CTNCM ve 

263 Thôn An Tan, xã Bán buôn thuôc 
Gia Tân, huyên Gia| (trir v�c xin, 

Loc, tinh Hài 

2020 14/12/2022 
Quan 1y hành 

chinh vé rât tu sinh phàm), dugc cça co só 
nguyên liÇu làm | bán buôn thuóc 

(trir v�c xin, 
sinh phâm), 
nguyên liêu 

khu thuoc (tri | làm thuôc (bao 
gom cà dugc 
liçu), co so 
xuât khâu, 
nhap khau 

bán thuôc (trë v�c 
xin, sinh 

phâm), nguyên 
lieu làm thuôc 
(bao gom cå 

dugc liçu), nhà 
thuoc, quây 

thuoc, tù thuôc 
tram y tê x�, co 

sà chuyên bán 

le duoc liÇu, 

thuoc duogc 
lieu, thuóc cô 

xã hÙi Duong 

thuoc (bao gôm 
cà dugc liÇu), 

xuat khâu, nhp 

vãc xin, sinh 

phâm), nguyên 
lieu làm thuôc 
(bao gôm cà 

liÇu dug 
lè thuôc, dugc 

liÇu 

truyên 

THANH PHÓ HÅI DUONG 

Lé Thi Thùy 22S/1998 033198000786 02s/2022 
Dung 

Cuc canh sát Bàng tót nghiÇp | Truòng Cao 
Quan ly hành 

chinh v� trât ty 

Khu 10, phuong 
Ngoc Châu, thành 
phó Hái Duong. 
tinh Hài Duong 

2019 Bán l� thuôc Nguoi CTNCM 264 14/12/2022 
vè duoc cùa 
quay thuóc 

cao dáng Dugc dáng dugc 
TW-HD 

xa hoi 

THANH MI�N 
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