
UBND TINH HAI DUONG CONG HOA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 
Doe lap-ty do - Hanh phúe sOY TË 

so: 364/QÐ-SYT Hai Duong, ngày 21 tháng 6 n�m 2022 

QUYET DNH 
Ve viec câp, �iÃu chinh Giáy chéng nhn dü diÁu kiÇn kinh doanh drgc 

GIÁM DÓC SÞ Y TÉ HÅI DUONG 

Can cu Luát Droc só 105/2016/OHI3 ngày 06/4/2016; 

Can cú Nghi �inh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phu quy 

dinh chi tiét mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Luát Dugc; 

C�n cú Quyêt dinh só 08/2017/OD-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 

tinh Hai LDuong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên han và co cáu tó chuc cua 

So Y té; Quyét dinh só 07/2020/0EÐ-UBND ngày 19/2/2020 cua UBND tinh Hai 

Druong sua dói, bô sung Dieu 3 Ouyet dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 
27/3/2017 cua UBND tinh Hai Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyén han 

và co cáu to chúc cua So Y1é; 
Theo de nghË cüa Truong phong Nghiep vu Drroc và Quan lý hành nghêéy 

te tu nhán -So Yté, 

QUYET ÐINH: 

Dieu 1. Cap, dieu chinh Giây chúmg nhn �ù �iÁu kiÇn kinh doanh duoc cho 

các co so có tên t¡i Danh sách co sö dü �iêu kiÇn câp, diÃu chinh giây chúng nhn dç 

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

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

Diêu 3. Các Öng (Bà) Truong phông NghiÇp vå Dugc và Quan lý hành 

nghê y têtu nhân, các co sÝ Có tên t¡i �iêu l và Thü truong các co quan, �on v/ có 

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

GIÁM DOc Noi nhan: 
Nhu dieu 3; 
- L�nh �¡o So; 

- Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 
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DANH SÁCH CÁC CO sÞ �AT TIÊU CHUÁN GPP CÁP NGÅY 21 THÁNG 6 N 2022 

STT Ho và tên TÐCM Tên co' so Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh só GPs Ngày cáp 
|Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt y�u và danh måc thuöc không kê 

don bào quàn ß diêu kiÇn thuong (bao góm cà thuóc thu�c danh muc thuoc, duoc 
Thôn An Dong, nä An chá thuóc danh mue chát bi cánm sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vgc; khóng bao 

|Dugc si 

trung câp |Hoa 
Quay thuoc Bách 1 |Le ThË Hoa Binh, huyÇn Nam gom vãc xin, thuóc dÙc, thuoc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tien chát, thuóc 240-22/GPP 21/6/2022 

Sach, tinh Hai Duong |phóng xa, thuóc dang phói hop có chita degc chát giy nghiên, thuóc dang phói hop 
có chta dagc chát huöng thàn, thuóc dang phói hop có chira tién chát, thuóc thuoc 
|danh muc han ché bán lë). 

Mua và bán lë thuoc bào quàn ó diéu kiÇn thuròng (bao góm cà thuóc dang 
phoi hop có chia dugc chât gay nghiÇn, thuóc dang phói hgp có chia durgc 

chát huóng thán, thuóc dang phói hop có chúa tien chát, thuóc thuÙc danh 

S IB, phó Le Nhà thuoc TU� 
OANH-CONG TYHong Phong, 

CO PHAN DUOC Phuöng Nguyên 

VAT TU Y TÉ 
HAI DUONG 

Duoc si 

|dai hÍc Träi, thành phó Hài 7C muoc, diugc chat thugc danh myc chât bË câm sir dung trong mÙt só 

Duong, tinh Häi 

Duong 

2 Luong ThË �inh 241-22/GPP 21/6/2022 
nganh, Iinh vyc, thuoc dÙc; không bao góm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, 

thuoc huóng thán, thuoc tiên chát, thuoc phóng xg, thuóc thuÙc danh muc 
han ché bán le). 

Mua và bán lé� thuóc bão quàn ó diÁu kiÇn thròng fbao gôm cá thuóc dang 
phoi hop có chiúa droe chát gáy nghien, thuóc deng phói hop có chia dugc 

chát huong thán, thuóc dong phói hop có chia tiên chát, thuóc thuÙc danh 

Nhà thuoc THUY So nhà 118, phô Lê 

TUYÊN-CÖNG Hông Phong, 
TY CO PHAN 
DUOC VAT TU Tr�i, thành phÑ Häi Cnuoc, dirgc chat thu�e danh myc chât bË câm sir dung trong môt só 

Y TË HÅI 

DUONG 

phurong Nguyên Vuong Hùng 
Manh 

Duoc si 

dai hoc 242-22/GPP 21/6/2022 

Duong, tinh Hài 

Duong 

nganh, linh vuc, thuóc dÙc; khóng bao góm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, 
thuoc huóng thân, thuOc tiên chât, thuóc phóng xa, thuoc thuÙc danh myc 
han che bán le). 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh mse thuôc| 
khong kè don bào quàn o dieu kiÇn thuòng và diÁu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

Thon Quynh Huê, x� |gÑm cà thuoc thuÙe danh myc thuóc, durgc chät thuÙc danh muc chát bj cám 

str dung Irong mÙt só ngành, l+nh virc, thuoc doc; khöng bao gom: vac xin. 243-22/GPP21/6/2022 
Duoc si Quày thuoc Thanh Thóng Nhái, huyÇn 
trung câp Binh 

4 Pham ThË Binh 
Gia Loc, tinh Häi 

Duong 
thuóc gay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuoc tiên chái, ihuóc phóng xa, thuóc 

dang phoi hop có chia duovc chát góy nghên, thuóc deng phói hop có chita 
dungc chát hróng thán, thuoe dang phói hop có chia tien chát, thuóc thuÙc| 
danh myc h¡n chê bán le). 



STT Ho và ten THCM So GPs Ngày câp Ten co so Dja chi/tru So Pham vi kinh doanh 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuöe thiët yÁu và danh mye thuoc 

khong kê don bào quän o diêu kiÇn thuong và diêu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuoc dang phói hop có chia dirgc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói 
hop có chia dugc chát hnrong thán, thuoc thu�c damh måc thuóc, durgc chat44-22/GPP 21/6/2022 Duoc si 

trung cap 

ThË tu Yet Kiêu, x� 

Yet Kieu, huyÇn Gia 
LOc. tinh Hai Durono huðc danh muc chát bË cim stt dung trong mÙt só nganh, linh virc, thuóc| 

5Dang ThË Thu Quay thuoc sô 27 

doc; khong bao góm: väc xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc| 
tien chat, thuóc dang phói hop có chiia tien chát, thuóc phóng xg, thuóc| 
thuoc danh myc han chê bán lë). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh mue thuôc thiet yêu và danh myc thuõ 
khong kê don bào quân à dieu kiÇn thuong (bao góm cå thuóc thuÙc danh 
muc thuoc, dugc chât thuoc danh muc chât bË câm sit dung trong mÙt so 

nganh, lmh vypc; không bao góm: v�ic xin, thuóc dÙc, thuóc gay nghi�n, |245-22/GPP 21/6/202 
thuoc hurong thân, thuoc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop co 

chita drgc chât gáy nghiÇn, thuôc d¡ang phôi hop có chúa dugc chát hurómg 

han, thuoc dang phói hop có chta tién chât, thuóc thuÙc danh myc han chë 

bán le) 

Thon Nghia Xá, x� 
Duoc si Quay thuoc Pnuong Dai Son, huyên T 6 Duong ThË Lya 
trung câpMai Ky, tinh Hai Duong 
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