
UBND TINH HÅI DUONG CONG HÒA X� HOI CHÚ NGH*A VIET NAM 

Doe lap-ty do-Hanh phúc SO Y TE 

S6:333 1QÐ-SYT Hài Duong, ngày tháng 6 n�m 2022 

QUYÈT DINH 
Vê viÇe câp Giây chúng nhn dç �iêu kiÇn kinh doanh dugc 

GIÁM DOC sÞ Y TÉ HÅI DUONG 

Can ce Ludt Duge só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

C�n cú Nghi dinh só 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phù quy 

dinh chi tiet mÙt só �ieu và biÇn pháp thi hành Luât Dugc; 

Can cu Qyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND 

tinh Hái Duong quy dinh chúe n�ng, nhiÇm vu, quyên han và co câu to chúc cua 

So Y te; Quyét àinh só 07/2020/QD-UBND ngày 19/2/2020 cüa UBND tinh Hài 

Duong sia dói, bô sung �iêu 3 Quyét dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 

27/3/2017 cua UBND tinh Håi Drong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vy, quyën han 

và co cau tó chiúc cua Sß Y të; 

Theo de nghi cùa Truong phòng Nghiép vu Dugc và Quán lý hành nghé y 
te te nhan - Só Yté, 

QUYET DINH: 
Dièu 1. Cáp Giáy chúng nhn diù diêu kiÇn kinh doanh dugc cho các co so có 

tén tai Danh sách co sß �ù dièu kiÇn c¥p giáy chúng nhn dç diêu kiÇn kinh doanh 
dugc ban hånh kèm theo Quyêt dinh này. 

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

DiÁu 3. Các Ong (Bå) Truong phông NghiÇp vå Duge và Quàn lý hành 

nghê y tê tu nhân, các co so có tên t¡i �iêu 1 và Thù truÛng các co quan, dan vi có 

liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dËnh này/. 

Noi nhan: 
- Nhu dieu 3; 

- L�nh �¡o So; 
- Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 

CGIAM DÓC HOA 

SO Y TÉ 
DUONG 

Pham Manh Curong 



DANH SÁCH CO Sß CÁP, �IÈU CHINH GCN Dn DIÈU KIEN KINH DOANH DUQC THÁNG 6 N�M 2022 (DOT 1) 
(Ban hàh kèm theo Quyet dinh sÑ 333/0Ð-SYT ngày 06 tháng 6 n�m 2022 cia Giám dóc So Y té Häi Dirong) 

s6 CCHN, 
Loai Ho tên nguroi TDCM| ngày câp, noi Hinh GCN D�KKDD 

TT| chËu TNCM câp 
Tên co so kinh| Dja chi kinh hinh 

Pham vi kinh doanh thre 
doanh doanh kinh ve duroc câp 

doanh só Ngày c¥p 

THANH HÀ 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuóc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không kê �on bào qu£n ó �ièu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóe thuoc 

danh myc thuóc, duge chát thuoc danh muc chát bË cam sit dung trong Câp Duge si55/CCHN-D-

trung 
cap 

Thôn Vinh Ninh, 
xa Thanh Cuong, 
huyen Thanh Hà, 
|tinh Hài Duong 

Dugc si SYT-HD 
Quay thuóc 
Nhat Anh 

Quay mot só ngành, linh vrc; không bao góm: vãc xin, thuóc dÙc, thuóe gây 
thuoc nghien, thuóc huóng thán, thuóc tién chât, thuóc phóng xg, thuôc dang | 

phoi hop có chta duoc chát gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chta 
dugre cháat huóng thán, thuóc dang phÑi hop có chta tién chât, thuóc| 
thuÙc danh måc hgn chê bán l). 

làn 127-22 06/6/2022 
dâu 

1 Le ThË Thêu 
10/02/2022 

SYT Hài Duong| 

S 
Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 
khong kê �on bào quàn o �iÁu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc thuÙc| 

danh muc thuóc, drgre chât thuÙc danh muc chât bj câm stt dung trong cán 
Cam Che, huyên Quây mot só ngành, linh vec; không bao góm: v�c xin, thuóc doc, thuóc gâ 
Thôn Nhân Lu, x� | Dugc sT 87/CCHN-D 

SYT-HD 
20/04/2022 
SYT Hài Duong| 

Quay thuôc 
|Phuong Yên 

2 L& ThË Yén cao 

dang 
lân 

Thanh Hà, tinh Hài thuôc nghien, thuóc huróng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang| |128-22 06/6/2022 
�§u 

phoi hop có chita dugc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có chta 

daoc chat huróng thán, thuóc dang phói hop có chira tiên chát, thuóc 
Durong 

| thuÙc danh myc hgn chê bán lé). 

NAM SÅCH 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yéu và danh muc thuÑc| 
không kê don bào quån & diêu kiÇn thuðng (bao gôm cå thuÑc thuÙc 

|danh muc thuóc, duge chât thuoc danh muc chât bË câm siù dung trong Câp Quay mot só ngành, l+nh vuc; không bao gom: väc xin, thuôc dÙc, thuóc gây| 
thuoc nghien, thuoc huáng thán, thuoc tiên chât, thuóc phóng xa, thuóc dang 

phoi hop có chia drorc chât gay nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chúa| 
dege chat huóng thn, thuóe dang phói hop có chúa tiên chát, thuóe| 
| thuoc danh muc hgn chê bán l�) 

Dugc ST|5/CCHN-D. 

trung 
cáp 

Thôn Hao Quan, 

xa �ông L¡c, 
|huyên Nam Sách, 
tinh Hài Duong 

SYT-HD Nguyén Thi 
|Nga 

Quay thuoc 
Nga Linh 

làn |129-22 |06/6/2022 
dâu 15/09/2017 

SYT Hai Duong| 



sÑ CCHN, 
ngày câp, noi 

câp 

Logi Hinh GCN DÐKKDD 
Ho tên ngurdi| TDCM 

TT| chju TNCM 
ve duroe 

Tên co so kinh| Dja chi kinh hinh 
Pham vi kinh doanh thrc 

doanh doanh kinh cap 
s Sô Ngày câp doanh 

GIA LOC 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuóc thi¿t y¿u và danh måc thuóc 
không kê �on bào quán ß �iÃu kiÇn thròng (bao góm cå thuóc thuÙc| 
danh muc thuÑc, dugc chát thuÙc danh muc chát bË câm sit dung trong s6 111 PhÑ Gið, 

thË tran Gia LÙc, 
Duoc sT |02CCHN-D- Cáp 

Nguyen ThË 
Phuong 

SYT-HD 
06/01/2022 
SYT Hài Duong| 

Quay thuôc 
HiÇp Vân 

Quày mÙt só ngành, linh vec; không bao gom: väc xin, thuóc doc, thuóc g 
cao 
dang 

lân 
huyen Gia LÙc tinh| thuóc nghiÇn, thuóe huóng thân, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang 

130-22 06/6/2022 
�âu 

phói hop có chia dugc chát gåy nghiên, thuóe dang phói hop có chúa 
dcoe chát huóng thàn, huóc dang phói hop có chiia tiên chá, thuóc| 

Hài Duong 

|thuÙc danh måc han ché bán lë). 

TÚ KY 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| 
không kê �on bào quån ó diÁu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóc thuoe| 
danh muc thuóc, duoc chát thuoc danh muc chát biË cám sit dung trong| án |Thôn Mo �oan, x�| 

Dào ThË Thanh n"trung Nga 

Duge s+ 50/HD 
CCHND/2014 Quay thuÑc 
25/03/2014 
SYT Hài Duong| 

ap Dai Son, huyên TuQuây mot s6 ngành, Iinh vrc; không bao gôm: v�c xin, thuóc �Ùc, thuóc gây 
Dào Nga Ky, tinh Hài 

|Duong 

lân thuoc nghiÇn, thuoc huóng thân, thuóe tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang 
131-22 06/6/2022 

câp dâu 
phoi hop có chita duoc chát gáy nghien, thuóc dang phói hop có chúa 
dugc chat huóng thân, thuóc dang phói hop có chita tien chát, thuóc| 
thuoc danh måc han ché bán l). 

CAM GIÀNG 

Bang tot 

nghiêp 
cao dang|136/CCHN-D-
danh 
hiÇu cu 07/09/2021 

nhan 
thrc 
hành 
Duge 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| 
không ke don bào qu£n o diêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc thuÙe| 
danh muc thuóc, duegc chât thuÙc danh måc chât bË câm sie dung trong cáp Quay mÙt só ngành, l+nh vuc; không bao góm: vãc xin, thuóc dÙc, thuóc gáy| huyen Cám Giàng, thuôc nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang| 

6 Nguyén ThË 

Quynh 

Thôn Binh Long, 
x� Lrong �iên, SYT-HD Quay thuôôc 

Dung Anh làn 132-22 06/6/2022 
SYT Hai Duong| tinh Hài Duong dâu phoi hop có chúa dugc chât gay nghiÇn, thuôc dang phôi høp có chúa| 

dugc cháât huóng than, thuoc dang phôi hop có chiúa tiên chûi, thuôc| thuoc danh måc han chê bán le). 

THANH PHÓ 



s6 CCHN, 
Lo¡i Ho tên ngurdi TÐCM 

chju TNCM 

vé duyc 

ngày cáp, noi 

cáp 
Hinh GCN D�KKDD 

Tên co so kinh| Dja chi kinh hinh 
TT Pham vi kinh doanh thrc 

doanh doanh kinh 
cap doanh 

So Ngày cáp 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| 
không kê �on bào quàn ß �iÁu kiÇn thuong (bao góm cá thuóc thuÙc 
danh muc thuóc, durgc chát thuóc danh muc chát bË cám sit dung trongán 

Quay mot só ngành, l+nh vuc; không bao gôm: väc xin, thuóc dÙc, thuóc gy| 
thuôc nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóe tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dangau 

phoi hop có chúa dugre chát gdy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chiea 
durgre chát huóng thân, thuÑc dang phÑi hop có chiúa tién chát, thuóc 
thuoe danh måc han ché bán lë). 

Thông Tâng 
Thuong, x� Liên 
Hông, TP Hài 

Drong 

Duoc sT |28/CCHN-D-
Doàn Van 

Tiep 
SYT-HD 
22/03/2021 
SYT Hài Duong| 

Quay thuóc 
Bao Ngoc 

làn 125-22 06/6/2022 trung 
cap 

H. 
Vi 

yrE 
57/CCHN-D-

Tran Thi Thüy |Duc s+ SYT-HD 
dai hoc 11/03/2022 

SYT Hài Duong| 

Khu 2, phuòng 
Thach Khôi, TP 
Hài Duong, tinh 

Hài Duong 

|Mua và bán lë thuôc bào quan o diêu kiÇn thuròng (bao gôm cå thuóc 

dang phói høp có chita duegc chát gay nghiÇn, thuóc dang phói hop có 
Nha cha dueoe chát huóng thán, thuóc d¡ng phôi hop có chúa tiên chdt, 

ane huóc thuÙc danh myc thuóc, dugc chát thuoc danh muc chát bË cám si 
Câp Nhà thuóc 

Bào Ngoc lan 126-22 |06/6/2022 
dâu Dung thuo 

|dung trong mot só ngành, l+nh vec, thuóc dÙc; không bao góm: våc xin, 
huoc gáy nghiÇn, thuóc huómg thân, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa 
thuoc thuoc danh muc han chê bán lé). 
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