
UBND TINH HÁI DUONG 
SOY TÉ 

cONG HOA XÄ HOI CHÙ NGH*A VI�T NAM 
Doc lap-tu do-Hanh phúc 

s6: 3St /QED-SYT Hai Duong, ngày 14 tháng 6 n�m 2022 

QUYÉT �NH 
Ve viçe câp, diÁu chinh Giây chérng nhn �ù �iêu kiÇn kinh doanh drye 

GIÁM DÓC sÞ Y TÉ HAI DUONG 

Can ct Luat Dugc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Cän cé Nghi dinh só s4/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phii quy 

dinh chi tiét mÙt só diéu và biÇn pháp thi hành Luat Drege; 

C�n ci Quyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 
tinh Häi Duong quy dinh chúc n�ng, nhiem vy, quyén h¡n và co cáu to chiúc cüa 

So Yte: Quyét �inh só 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cüa UBND tinh Hai 
Duong sita doói, bó sung �iêu 3 Quyët dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 
27/3/2017 cua UBND tinh Hài Dvong quy dinh chiúc n�ng, nhiÇm vu, quyên han 

và co cau tô chúc cua Sö Y té; 

Theo de nghi cia Truing phòng Nghiep u Duge và Qruin lý hành ng}hey 
te tu nhan- Sö Y të, 

QUYET DINH: 
Dièu 1. Cáp, dièu chinh Giáay chúmg nhn dú diÁu kien kinh doanh durge cho 

các co sß có tên tai Danh sách ca sò �ii �iêu kiÇn câp, �iêu chinh giây chíúng nhn �ç 

diêu kiÇn kinh doanh dugc ban hänh kèm theo Quyé dinh này. 
Diêu 2.Quyêt �inh này có hiÇu lyc kê të ngày ký ban h£nh. 

Diêu 3. Các Ông (Ba) Truorg phòng NghiÇp vy Dugc và Quán lý hành 
nghê y te tu nhân, các co só có tên t¡i �iu 1 và Thç truong các co quan, �on vË có 

liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh nàyJ. 

GIAM DÓC Noi nhn: 
- Nhu diêu 3; 
- L�nh �¡o Sô, 
- Luru: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). SO Y TE 

NH DU 

Pham Manh Curong 
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Loai Hinh só CCHN, GCN DDKKDD Ho tên ngurdi 

chju TNCM 

vé duyc 

Tên co sß kinh| Dja chi kinh hinh 
Pham vi kinh doanh théc ngày cáp, noi 

cáp 
TT TDCM 

doanh doanh kinh câp Ngày cap 
doanh 

Mua và bán lè thuôc bào quàn à diêu kiÇn thuÝng (bao góm cà thuóc Câp 139-22 |15/6/2022 
thuôc dang phói hop có chra dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có lân 

chra duoc chát huróng thán, thuóc thuÙc danh myc thuóc, duugc chát�âu 
thuoc danh muc chát bË cám sir dung trong mÙt só ngành, lnh vyc, thuóc| 
|doc; khong bao gom: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng than, thuóc 
tien chat, thuoc d¡ng phôi hop có chúa tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc 

|thuoc danh myc han ché bán l). 

Trán Thi Thu Dugc si 2049/CCHN-D- |Nhà thuôc Thu Ngð 30 phô Cô 

Phuong 

Nhà 

Phuong Tân, phudng An 

Phy, thË x� Kinh 
|Môn, tinh Hái 

Duong 

dai hoc SYT-HNA 
3 1/08/2021 
SYT Hà Nam 

Thon Noi. xa Minh Quày Mua va ban le thuóe thuÙc danh muc thuóc thiét yeu và danh mye thuócCáp 140-22|15/6/2022 
Hoa, thË xa Kinh 

Môn, tinh Häi 

Duong 

5Duong Thi Dugc s 199/CCHN-D- Quay thuoc 
lân thuóc không kê don b£o quàn o diÁu kiÇn thuong (bao góm cà thuóc thuóc| 

| danh muc thuoc, duoe chát thuoc danh måc chát bË cám su dung trong 
mÙt só ngành, Imh vec; khóng bao gom: v�c xin, thuoc doc, thuóe gâay| 
nghien, thuóc huóng thán, thuóc tiën chát, thuóc phóng xa, thuóc dang 
phoi hop có chia durge chát gy nghiên, thuóc dang phói hop có cha 
droc chát hróng thán, thuóc dang phói hop có chita tiên chât, thuóc 

thuoc danh måc han ché bán le). 

Loan cao dang SYT-HD Phuong Loan 

09/12/2021 �u 

SYT Hai Duong| 

THANH MI�N 

Thia dat só 311, Quày Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu vå danh muc thuóc Câp 141-22 15/6/2022 
to bàn dô sô 5, 

thôn Phù Tai, x� 

Thanh Giang, 
huyên Thanh 

Mien, tinh Hài 

Duong 

6V Drc Thuán Dzoc si 0022/HD-
|trung cáp CCHND 

01/08/2013 

Quay thuôc 

Rapyfa lân thuoc không kê don bào quän & diÃu kiÇn thuòng (bao góm cà thuóc thuÙc 
| danh muc thuoc, d1rorc chât thuoc danh muc chát bË câm sit dung trong �âu 

mot só ngành, l+nh vrc; không bao gôm: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gy 
nghien, thuóc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuoc dang 

phoi hop có chura durgc chàt gáy nghiÇn, thuóc d¡ng phói hop có chita 

|durgc chát huróng thán, thuoc dang phói hop có chta tién chát, thuoc 
|thuoc danh måc han chê bán lé). 

SYT Hài Duong 

THNHF PHÓ HÁI DUONG 
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