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QUYÉT DINH 
Ve viçe câp Giây chéng nhn dç diêu kiÇn kinh doanh durãe 

GIÁM DÓC sÞ Y TÉ HÅI DUONGs 

C�n c Luat Dugc só 105/2016QH13 ngày 06/4/2016; 

Can ct Nghi dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chinh phii qy 

dinh chi tiet mÙt só �i¿u và biÇn pháp thi hành Luât Dugc; 

Can cu Oryet �inh só 08/2017/QEÐ-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND 

tinh Hai Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyén h¡n và ca câu tó chúc cça 

Só Yté Quyét dinh sÑ 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cia UBND tinh Hài 

Duong sia �ói, bó sung Dieu 3 Quyét ainh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 
27/3/2017 cça UBND tinh Häi Drong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên h¡n 

và co câu tô chúc cúa Só Y te; 

Theo de nghË cça Truing phòng Nghiep vu Drge và Quán lý hành nghê y 

te tu nhâan- So Y té, 

QUYET DINH: 
Dieu 1. Câp Giy chúng nhn �ç �iêu kiÇn kinh doanh dugc cho 03 co so có 

tên t¡i Danh sách co sÝ di diêu kiÇn câp, diêu chinh giây chímg nhn dù diêu kiÇn 

kinh doanh duroc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

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

Dièu 3,. Các Ông (Ba) Truong phòng NghiÇp vg Dugc và Quán lý hành 

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

liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh nàyJ. fu 

RCN GIÁM �ÖC Noi nhan: 
- Nhu dieu 3, 

- L�nh �¡o Sö; 
- Luru: VT, NVD&QLHNYTTN(36). sOY TE X 

H DLO 

Pham Manh Cuong 

POH 



x.CA 
OA 

DANH SÁCH CO SO CÂr, DIÈU CH*NH GCN Ú DIÈU KIEN KINH DOANH DUOC THÁNG S N�M 2022 (DOT 3) 
(Ban hành kèm theo Quyêt dinh só 275/QÐ-5YTngay 23 thing 5 n�m 2022 cua Giám dóc So Y té Hài Duomg) 

Loat Hinh s6 CCHN,Tên co sß kinh| ngày câp, noi 

câp 

GCN DDKKDD Ho tên ngurdi 
chju TNCM TÐOCM 

vé dupc 

Dja chi kinh 

doanh 

hinh Pham vi kinh doanh thúc TT 
doanh kinh c¥p Só Ngày câp 

doanh 
BINH GIANG 

|Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh muc thuôc thiêt yéu và danh muc thuôc 

không ke don b£o quàn & diÁu kiÇn thuròng (bao gôm cà thuóe thuÙe 
|danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chat bj cam sië dung trong Cán 

Quay mÙt só ngành, l+nh vwc, thuóc dÙc; không bao góm: väc xin, thuóc gây| 
387/HD-

Nguyén V�n Dugc s+ |CCHND 

trung câp/22/12/2014 
SYT Hài Duong| 

Thôn Dinh Trai 
Nhu, x� Binh 

Xuyên, huyÇn 
Binh Giang, tinh 

Hai Duong 

Quay thuóc 
|Binh Minh 

lân 
thuoc nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tiên chât, thuóc phóng xa, ihuóc dang| 

121-22 23/5/2022 
Binh 

dâu 
phói hop có chta dugc chát gây nghien, thuóc dang phói hop có chiha 

duorc chát huóng thân, thuóc dang phói hop có chúa tién chât, thuóc 

thuoc danh muc han ché bán lë). 
NAM SÁCH 

|Mua và bán lé thuóc báo quan o �iêu kiÇn thurÝng (bao gôm cå thuóc 

dang phoi hop có chúa dugc chát gy nghien, thuóc dang phói hop có 

chúa dugc chât huÛng than, thuóc dang phói hop có chita tiên chát, 
434 Trân Phú, ThË| 
tran Nam Sách, 
Huyên Nam Sách, 
Tinh Hai Duong 

156/CCHN-D-

Trán Thi Thu Duoc s+ SYT-HD 
dai hoc '01/10/2021 

SYT Hài Duong| 

Nhà thuoc 
Dong Nhát 

Câp 
lân 122-22 23/5/2022 

Nhà 
|thuóc thuoe danh mue thuóc, dege chát thuÙe danh muc chát bË cám sit 
|dung trong mot só ngành, linh vuc thuoc dc; không bao gôm: v�c xin, 
thuoc gáy nghiÇn, thuoc huóng than, thuOC tiên chât, thuôc phóng xa, 
huoc thuoc danh muc han chÃ bán lë). 

Hung thuoc 
dâu 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
|không kê �on bào quån & �iêu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc thuoe| 
danh myc thuÑc, durgc chât thuÙc danh måc chât bË câm su dung trong Duoc si 85/HD-CCHNDQuày thuÑc trung 

cáp 

Thôn Dông Phan, 
xã Dông L¡c, 
huyên Nam Sách, 
tinh Hài Duong 

Nguyén ThË 3 Quay mot sô ngành, linh vuc; không bao góm: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gây Câp 18/05/2021 
SYT Hai Duong| Hung |Minh Huong lân 123-22 |23/5/2022 thuoc nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang 

phoi hop có chiúa duoc chát gáy nghiÇn, thuôc dang phôi hop có chita 
duoc chât huóng thân, thuôc dang phoi hop có chiúa tién châ', thuóc 

�âu 

thuoc danh måc han ché bán l�). 


