
UBND TÍNH HÅI DUONG 
sO Y TE 

CONG HÒAX HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 

Doc lap- ty do- H¡nh phúc 

So: 502/QD-SYT Häi Duong, ngày 09 tháng 9 n�m 2022 

QUYET DINH 
Vê viee eâp Chrng chi hành nghê Duge 

GIÁM �ÓC SÞ Y TÉ HÅI DUONGS 

Can c Luát Duoc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
Can cú Nghi dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chính phù qyy dinh chi tiet mÙt só �iéu và biÇn pháp thi hành Luât Dege; 
Can c Quyêt dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND tinh 

Hài Duong quy dinh chúc n�ng, nhiem vu, quyên h¡n và ca câu tó chtc ciua Sö Y 
t; Quyêt dinh só 07/2020/QÐ-UBND ngày 19/2/2020 cua UBND tinh Häi 
Durong sua dói, bó sung Dieu 3 Ouyét dinh só 08/2017/QD-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND tinh Häi Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyén h¡n và co cau tó chúc cua So Y té; 

Can ct Quyêt dinh só 1251/0Ð-SYT ngày 04/10/2017 cça Giám �oc Só Yté Hai Drong vé viÇc thành láp HÙi �ông te ván cáp Ching chi hành nghê Duoc; 
Xét de nghi cça HÙi dóng tu ván cáp Ching chi hành nghé Duoc, Truàng phong Nghiep vu Dugre và Qnuàn lý hành nghê y tê tne nhân- Sö Y té, 

QUYÉT DINH: 
Dieu 1. Câp chúmg chi hành nghê dugc cho 06 cá nhân có tên t¡i Danh sách cá 

nhân dù dieu kiÇn câp chímg chi hành nghê duge ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 
Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiÇu luc kê tir ngày ký ban hành. 
Dieu 3. Các Öng (Bà) Truong phòng NghiÇp vå Duge và Quàn lý hành nghÃ y te tu nhan, Truong các phòng chúc n�ng có liên quan cça Sö Y të, HÙi dông tr vân 

câp Chúng chi hành nghê Dugc và các cá nhân có tên t¡i �iêu 1 chju trách nhiÇm thi 
hành Quyêt dinh này/. Au 
Noi nhan: 
- Nhu diêu 3; 

- Länh �¡o So; 
Lru: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 

HOA AM DÓC 

Pha Manh Curong 



DANH SÀCH CÁ NHÂN �nTIÊU CHUÅN CÁP CHÚNG CHi HÀNH NGHÈ DUQc THÁNG 9 NAM 2022 (DOT 1) 
Kèm theo Quyét dinh 502/0DD-SYT ngày 09/9/2022 cüa Giám �Ñc So Yté Häi Duong 

CMND s6 CCHN cáp 
TT Ho và Têngày tháng 

näm sinh 
N�m Hinh 

Trudng 
dào t¡o 

Dja chi 

thuong trú 
Pham vi h02t vi tri hành nghê �Ùng 

VBCM tot théc 
só CMTND Ngày cáp Noi cap câp só 

Ngày câp nghiÇp 
CCHN 

THANH HÀ 
1Ngry�n Hai 28/8/1997 030197003993 17/4/2021 Cuc c£nh Dugc: Hoc vien Thôn Lp L, |Bán buôn thuÑc| Nguoi CTNCM ve Cáp lân 199 2020 09/9/2022 

Hà sát Quan d¡i hoc (trr v�c xin, 
sinh phám), 

�âu dugc cua co sß bán| 

buon thuôc (trù 
v�c xin, sinh 

quan y xa Thanh 
hành 

chinh ve 
trat tu xa 

hÙi 

Hông, huyên 
Thanh Hà tinh nguyên liÇu làm| 

Hài Duong thuoc (bao gôm phám), nguyên liÇu 
cå dugc liÇu), làm thuoc (bao C.M xuát khâu, nhp| gôm cà dugc liÇu), 

khâu thuôc (tru| 
vãc xin, sinh 

phâm), nguyên 
lieu làm thuôc |phâm), nguyên liÇu| 
(bao gôm cå 

dugc liêu), bán | gôm cà dugc liçu), 

le thuôc. 

CO sO xuât khâu, 

nhp khau thuÑc 

(trr v�c xin, sinh 

làm thuoc (bao 
NH_ HA 

nhà thuôc, quây 
KINH MON 

Hoang Thi 08 12/199%010198006856 22/12/202 1 Cuc cánh Duge si Tnrong| 2019 Thôn Thugng 

Chieu, phuòng 
Tân Dân, thË x�| 
Kinh Môn, tinh| 

Hai Duong 

Bán lè thuôc Nguoi CTNCM ve |Câp lân 
dugc cùa quây 

thuôc 

200 09/9/2022 
sát Quàn cao dang 
iy hành 

Dieu Cao dâu 

dang 
chinh ve Công 

nghÇ v 

Thuong 
mai Hà 

Noi 

tråt ty xd 

hoi 

D X 80814 0300940R208 04 2021 Cuc cành| Bang tót Truong 

He 
2019 Khu Cong Hoa, Bán lë thuóc Nguoi CTNCM vè Cáp làn201 09/9/2022 

dàu sar Quan nghiép cao Cao 

y hành dang danh dang y t 
chinh ve hieu cu Phú Tho 
trt ty nhán thyc 

b 

phuong An 

Luu, thË x 
Kinh Môn, tinh| 

Hai Duomg 

dugc cua quây 

thuoc 

hanh dugc 
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