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Doc lp-ty do-Hanh phúc 
sO Y TÉ 

S6: 258/QÐ-SYT Hái Duong, ngày 13 tháng 5 n�m 2022 

QUYÉT �INH 

Ve viçe câp, dieu chinh Giây chrng nhn dù �iêu kiÇn kinh doanh duye 

GIÁM DÓC SÕ Y TÉ HÅI DUONG 

Can ct Lut Dugrc sô 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Can ct NghË �inh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chinh phii quy 

dinh chi tiét mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Luat Dugre; 

C�n ci Quyét dinh só 08/2017/0EÐ-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 

tinh Häi Drrong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên hgn và co câu tó chiúc cua 

So Yté; Quyet dinh só 07/2020/0D-UBND ngày 19/2/2020 cça UBND tinh Hài 

Duong sua �oi, bó sung Diêu 3 Ouyét dinh sÑ 08/2017/0Ð-UBND ngay 

27/3/2017 cça UBND tinh Häi Drong quy �inh chúc n�ng, nhiem vy, quyen han 

và co cáu tó chéc cça Só Yté; 

Theo de nghË cia Truöng phong Nghiep vy Duge và Quán lý hành nghê y 

te tu nhân- So Yte, 
QUYÉT DINH: 

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

11 co sß có ên t¡i Danh sách co sÝ �ç diêu kiÇn câp, diêu chinh giây chúng nhn du 

dieu kiÇn kinh doanh dugc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Diêu 2. Quyêt dinh này có hiÇu lyc kê të ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Öng (Bà) Truóng phòng NghiÇp vå Duge và Quàn lý hành 

nghê y tê tu nhân, các ca so có tên t¡i �iêu 1 và Thç truong các co quan, don vË có 

lien quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này/. 

Noi nhan: 
- Nhu diêu 3; 

Lanh d¡o Sô, 
- Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 

HGIÁM DOC GHO 

So Y TÉ 

AI D 

Pham Manh Curong 



DANH SÁCH CO sð CÂP, ÐIÈU CHINH GCN �j DIÈU KIEN KINH DOANH DUOC THÁNG 5 N�M 2022 (DOT 2) 
(Ban hanh kèm theo Quyét dinh só 258/0D-SYT ngày 13 tháng 5 n�m 2022 cua Giám �óc Så Y tê Håi Druong) 

Loai 
hinh 

Ho tên nguòi 

TT chju TNCM 
ve duryc 

só cCHN, 
TÐCM ngày câp, noi 

cap 

Hinh thrcGCN DÐKKDD 

câp 
Tên co so Dja chi kinh 

Pham vi kinh doanh 
kinh doanh doanh kinh 

s6 Ngày cáp| 
doanh 

TP. HAI DUONG 

Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh måc thuó 
không kê don bào qu£n ß �ièu kiÇn thuÝng (bao gôm cà thuóe thuoe 
danh muc thuóc, duoc chát thuÙc danh muc chát bË câm sù dung trong 

Quày mÙt só ngành, l+nh vuc; không bao góm v�c xin, thuðe doc, huoc 8|cáp làn �àul111-22 |13/5/2022 thuoc nghiÇn, thuóc huóng thàn, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang | 
phoi hop có chika drgrc chát goy nghien, thuóc dang phói høp có chita 
duage chát heong thân, thuÑe dang phói høp có chúa tién chú, thuóc| 
thuoc danh muc h¡n ché bán lé). 

201/CCHN-D-
Dugc s+ SYT-HD 

1 Pham ThË Thiatrung cáp 04/10/2017 
Quay thuóc 
Nhu Quynh 

Thôn Câp Nhát, x�| 
Tiên Tiên, TP.Hai 
Duong, tinh Hài 

Duong SYT Hai Duong| 

Câp thay 
�ôi �Ëa 

diÃm kinh Mua và bán lè thuôc bào quàn ß diêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc 

| dang phói hop có chika duegc chát gáy nghiên, thuóc dang phoi hop có6 

|chúa duge chát huóng thân, thuóc dang phói hop có chita tiên chát, 

he thuóc thuóc danh myc thuóe, duve chát thuÙc danh muc chát bi cám s 

|dung trong mÙt só ngành, lînh vc, thuóc dÙc; không bao góm: v�c xin, 
thuoc gáy nghiÇn, thuóc huóng than, thuôc tiên chât, thuôc phóng xa, 
thuoc thuÙc danh muc han ché bán lé). 

|doanh duçc| 
(thay cho 

Giáy chúng|112-22 |13/5/2022 
nhan sô 

Só 19 Curu Khê, 
phuong Quang 0128/HD 

Nguy�n Tóng Dugc s+ CCHND 
dai hoc '03/10/2013 

Nhà thuoóc Nhà 
2 

Giang Vidipha sÑ 1 rung, TP.Hài 

Duong, tinh Håi 
SYT Hai Duong| 

Duong 76/�KKD 
D-HD câp 

ngày 
12/4/2019) 

THANH MIÆN 

Thôn Ngoc Lp, 
xa Tan Trào, 

huyên Thanh 
Mien, tinh Håi 

Duong 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| 
không kê �on bào quàn ó diêu kiÇn thurong (bao gôm cå thuóc thuÙc 
danh myc thuôc, duoc chât thuoc danh måc chât bË câm sù dung trong 

Quày mÙt só ngành, Imh vyc; không bao gôm: v�c xin, thuðc dÙe, thuoc ga cp làn �àul 113-22 13/5/2022 thuóc nghiÇn, thuóe huóng thân, thuóc tiên chát, thuóe phóng xa, thuóc dang 
phoi hop có chta duge chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chta 
duoc chát huóng thân, thuoc davng phói høp có chúa tién chát, thuóc 

thuoc danh muc han ché bán lé). 

112/CCHN-D-
Duoc ST SYT-HD 

cao dang 29/7/2021 
SYT Häi Duong| 

Quay thuóc 
Nam Anh 

Tran ThË 
3 

Ming 



Loai s6 CCHN, Ho tên nguròi| 
TTchju TNCM TDCM ngay caP, noi kinh doanh 

Hinh thúre| GCN ÐDKKT2 
câp 

Tên co sß Dja chi kinh hinh 
Pham vi kinh doanh 

doanh kinh 
vê duroc câp doanh 

s Ngày cáp| 

TÚ KY 

Cáp do 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuÑc thi¿t y¿u và danh måc thuÑc thay dôi �ja| 

khong kê �on b£o quån ó diêu kiÇn thuômg (bao gôm cà thuóc thuÙeanh drae 

danh muc thuóo, dugc chát thuÙe danh mue chdt bË cám sit dung trongs thay cha 

Quay mot só ngành, +nh vec; khng bao gôm v�c xin, thuóc dÙc, thuóc Giáy chúng 114-22 13/5/2022 thuóc nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tièn chdt, thuóc phóng xa, thuóc dang | 
phoi hop có chúa dugrc chât gay nghiÇn, thuóc dang phoi hop có chúa| 
durpc chat huóng than, thuóc dang phÑi hop có chia tiên chát, thuóc8iDKKD 
thuoc danh måc h¡n ché bán lë). 

Thôn Mu Công, 
xã Quang Trung, 
huyen Tí Ky, tinh 

Hai Duong 

Nguyen ThË 
4 Ngan 

|57/HD-CCHND Dugc S1 06/4/2015 Quay thuóc 

Dat Ngân trung cap sYT Häi Duong| 

ngày 
05/7/2019 

GIA LOC 

Thôn Thuong Bi, 
xa Yet Kiêu, 
huyên Gia LÙc, 
tinh Hai Duong 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh måc thuÑc thi¿t y¿u và danh måc thuôc| 
không kê �on bào quån & diêu kiÇn throng (bao gôm c£ thuôc thuÙc| 
| danh muc thuóc, duge chât thuÙc danh muc chât bË câm st dung trong | 

Quày mot só ngành, l+nh vrc; không bao góm v�c xin, thuðc dOc, thuoc 8Y|Câp l§n �àu|115-22 |13/5/2022 thuoc nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa thuóc dang 
phoi hop có chita durc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phoi hop có chira| 

durc chat huóng than, thuóc dang phói hop có chita tiên chât, thuóc 

thuoc danh myc han chê bán lé). 

1995/CCHN-D-
Doàn Thi Lan Dugc s+SYT-BN 

cao �àng 11/5/2020 
SYT Bac Ninh 

Quay thuoc 
Lan Anh |Anh 

Bang tot 

nghiep 
cao dángl27/CCHN-D-
danh 
hieu cu 

nhan 
thyc 
hành 
Dugc 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh muc thuóc| 
không ke don bào quan o dieu kiÇn thurbng (bao gom cå thuóc thuoc 
danh muc thuóc, dage chât thuoc danh mye chát bË cám sit �ung trong 

Quày mÙt só ngành, l+nh vuc; không bao gom v�c xin, thuõc dÙc, thuoC gylcáo làn �àul116-22 13/5/2022 thuóc nghiên, thuóc huóng thân, thuóc tièn chát, thuóc phóng xa. thuóc dang 
phoi hop có chíúa dugc chat gáy nghiÇn, thuóc d¡ang phói høp có chita 

duge chát huóng than, thuóc dang phói hop có chira tièn chát, thuóc 

huoc danh myc han ché bán léë). 

Thôn Bui Thurgng, 
xa Le Loi, huyÇn 

Quang Minh Gia LÙc, tinh Hài 

Duong 

6 Bui ThË Thu SYT-HD Quay thuôc 
10/2/2022 

SYT Hài Duong| 

L 



Lo¡i Ho tên ngurdi 
TT chËu TNCM TÐCM 

vê dupe 

s6 cCHN, 
ngày câp, noi 

câp 

Hinh thécGCN DÐKKDD 
câp 

Tên co so Dja chi kinh hinh 
Pham vi kinh doanh 

kinh doanh doanh kinh 

doanh s6 Ngày cáp| 

921/CCHN-D-
Duoc sT SYT-�NO 
trung câp 15/3/2022 

SYT Dak Nông 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuÑc thi¿t yéu và danh måc thuóc| 
không kê �on bào quan & dieu kiÇn thròng (bao gôm cá thuóc thuoc| 
| danh muc thuóe, dugc chát thuoc danh muc chát bË cám sit dung trong 

Quày mÙt só ngành, l+nh vuc, thuóc dÙc; không bao gÑm vãc xin,, huoc g|Cáp làn �âul 117-22 13/5/2022 thuoc nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóe tiên chái, thuóc phóng xa, thuóc dang 
phoi hop có chita dcoc chát gy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chita 
ducorc chát huÛng thân, thuóc dang phói hop có chta tiên chát, thuoc 
thuoc danh måc han chê bán lé). 

Nguyên Thi 
Lien 

Quay thuo6c 
Bào Minh 

Thôn Nam Câu, xã 

Pham Trån, huyÇn 
Gia LÙc, tinh Hài 

Duong 

NAM SÁCH 

Cap dieu 
chinh Mua và bán lé thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 

không kê �on bào quån & �iêu kiÇn thuông và �iêeu kiÇn l¡nh 2°C 8°C| (thay cho 
|(bao góm cå thuóc dang phói hop có chúa duoc chát gay nghiÇn, thuóe|Giáy chéng| 

Quay dang phói hop có chia duoc chát huóng than, thuóe thuoe danh muc nhân sÑ 
thuoc thuóc, duoc chát thuoc danh muc chdt bË cám sit dung trong mÙt só| 178/�KKD 

nganh, linh vuc thuóc doe: khong bao gôm vác xin, thuóc gây nghiÇn. | D-HD cáp| 

thuoc hróng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóe dang phói hopngày 
có chra tieén chát, thuóc thuoc danh muc han ché bán lë). 

0156/HD-
Dugc sT CCHN 

trung cáp 03/10/2013 
SYT Hài Duong| 

TE 
118-22 13/5/2022| 

Thôn Phú V�n, x� Quày thuôc Phú Dièn, huyÇn s6 23-LuOngNam Sách, tinh Thi Anh 

Luong ThË 
8 

Anh 

Hai Duong bLUN 

05/7/2019 

Cap dieuut 
Mua và bán lé thuóc thuÙe danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc 

khong kê don b£o quån ó dièu kiÇn thuròng và diÁu kiÇn lanh 2°C -8°c| (hay cho 
(bao góm c£ thuôc dang phôi høp có chnta duegc chât gây nghiÇn, thuôc Giây chúng| Quay dang phôi hop có chita duoc chât huóng thân, thuóc thuoc danh muc nhn sô 

chinh 

42/CCHN- D-

Duoc sT SYT-HD 
trung cáp '18/3/2019 

SYT Hai Duong| 

Thôn An �iên 
Giáp, xã Cong 
Hoa, huyÇn Nam 
Sách, tinh Hài 

Duong 

Nguyén ThË 
Kim Dung 

Quay thuóc 
Kim Dung thuoc thuóc, d1urc chât thuÙc danh muc chât bj cám st dung trong mot só |185/ÐKKD| KD19-22 13/5/2022 

nganh, lnh vuc, thuóc dÙc; không bao gôm v�c xin,, thuóc gây nghiÇn, | D-HD câp 
thuoc huóng thán, thuóc ti¿n chât, thuóc phóng xa,, thuôc dang phôi hop| có chita tiên chá, thuóc thuÙc danh myc han chê bán l�). 

ngày 

05/7/2019) 



Loai Hinh threGCN D�KKDD 
câp 

s6 cCHN, Ho tên ngurdi | 

TT| chju TNCM| TÐCMM 

ve duroc 

Tên co sß Dja chi kinh hinh Pham vi kinh doanh ngày câp, noi 

cap 
kinh doanh doanh kinh So Ngày câp 

doanh 
Cáp dièu 

Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuóc| 
không kê �on bào quån ß �iêu kiÇn thuông và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C| (thay cho 
|(bao góm cå thuóc dang phói hop có chia dugc chát gây nghiÇn, thuóc|Giây chúng| 

Quay dang phói hop có chita dugc chát hudng thdn, thuóe thuóe danh muchn s120-22 13/5/2022| 
thuôc thuóc, durc chát thuÙc danh muc chát bj cám sit dung trong mÙt só |226/DKKD| 

|ngành, l+nh vrc, thuóc dÙc; không bao góm väc xin,, thuóc gáy nghiÇn, | D-HD cáp 

thuoc huóng thân, thuóc tién chát, thuoc phóng xa,, thuóc dan8 phôi hop 

có chira tien chái, thuóc thuÙc danh muc han ché bán le. 

chinh 

Thôn An �iên 
|Xuân, xã CÙng 
Hoa, huyên Nam 
Sách, tinh Hài 

Duong 

14/CCHN- D-

10 Pham ThË Trà|Dgc sT SYT-HD 
cao �ang '04/01/2018 

Quay thuÑc 
Phú Trà 

SYT Hài Duong| 
ngày 

02/8/2019 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuÑc thi¿t yéu và danh måc thuÑc| 
không kê �on bào quån ß diêu kiÇn thuòng (bao gom cå thuóc thuÙc 
danh muc thuóc, duoc chát thuoc danh myc chát bË cám sù dung trong 
mot só ngành, lnh vuc; không bao góm: v�c xin, thuóe dÙe, thuoc g|cáp làn �àu 124-22 13/5/2022| 

nghien, thuóc huóng thân, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang 
phoi hop có chiúa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa | 
duegc chát huóng thân, thuóc dang phói hop có chira tién chât, thuóc| 
thuoc danh måc han ché bán lë). 

Nguyen Thi 
1 Nga 

0224/HD 
Dugc sTCCHND 
trung câp 25/11/2013 

SYT Häi Duong| 

Quay thuóc 

Linh Nga 

Thôn Bùi Hòa, xã 

Tân Quang, huyÇn| 
Ninh Giang, tinh 

Hài Duomg 


