
UBND TINH HÅI DUONG cONG HOA XÅ HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

DÙc lâp-ty do-Hanh phúc SOY TE 

S6: 381/QD-SYT Hai Durcong. ngày 29 tháng 6 n�m 2022 

QUYÉT �INH 
Vë viçe câp Giây chírng nhn �ç diêu kiÇn kinh doanh dirg'e 

GIAM DÓC sß Y TÉ HÅI DUONG 

Cän ct Luát Dugc só 105/2016/0H13 ngày 06/4/2016; 

Can c Nghi dinh só 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phiù quoy 

dinh chi tiêt mÙt só diéu và biÇn pháp thi hành Luát Drgc; 

C�n cú Quyêt dinh só 08/2017/0D-UBND ngày 27/3/2017 cùa UBND 

tinh Hai Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vz, quyên h¡n và co câau tô chúc cia 

So Y te: Quyet dinh só 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cia UBND tinh Häi 

Duong sta �oi, bó sung �iêu 3 Quyét dinh só 08/2017/OÐ-UBND ngày 

27/3/2017 cua UBND tinh Hài Duong quy äinh chic n�ng, nhiÇm vu, quyên han 

và co cau tô chúc cüa Sö Y té; 

Theo de nghË cça Truing phòng NghiÇp vu Durgc và Quán lý hành nghê y 

te tue nhân- So Yté, 

QUYÉT DINH: 
DiÁu 1. Cáp Giáy chúng nhn dç diÃu kiÇn kinh doanh dugre cho các ca sd có 

tên tai Danh sách ca sß diü diêu kiÇn câp giây chímg nhn dù diêu kiÇn kinh doanh 

duoc ban hành kèm theo Quyèt dinh này. 

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

Dièu 3. Các Ông (Bà) Truöng phòng NghiÇp vy Duge và Quän lý hành 
nghè y té tu nhân, các ca so có tên tai �iêu 1 và Thù truong các co quan, don vË có 

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

GIAMDÓC Noi nhan: 
- Nhu diêu 3; 
- Länh �¡o So; 
- Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(36). 
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DANH SACH CO SÖ CÁP GCN �n �IÈU KIÉN KINH DOANH DUOC THÁNG 6 NÁM 2022 (ÐQT 4) 

(5an hanh kèm theo Quyéi dinh só 381/0Ð-SYT ngày 29 tháng 6 n�m 2022 cça Giám doc So Y të Hai Duong) 

Hinh théc GCN ��KKDD 

câp 

Loai Ho tên nguroi 
TT chju TNCM TDCM ngày câp, noi| 

So CCHN,Tên co sß kinh| Ðja chi kinh hinh 
Pham vi kinh doanh 

só Ngày cáp doanh doanh kinh ve duoe câp 
doanh 

KIM THÀNH 

1 |D ThË Huyên |Dugc s+ |391/HD-
CCHND 
21/11/2016 
SYT Hai 

Duong 

Quay Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måc thuôc thiét yéu và danh muc thuôc| Câp lân 148-22 |29/6/2022 
thuóc không kê don bào qu£n ß �ièu ki�n thuÝng (bao gom cå thuóc dang phói| 

hop có chia dagc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chira degc chát| 
huong thàn, thuóc thuÙe danh muc thuóc, dizge chát thuÙe danh muc chát| 
bi cam sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc, thuóc dÙc; khóng bao góm:| 
vac xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tien chát, thuóc dang| 
phoi hop có chva tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh måc h¡n che| 

bán le). 

Quay thuoc 

Dong Huyên 
Thôn Quýnh 
Khe 2, xa Kim 

Xuyên, huyÇn 
Kim Thành, tinh 
Hài Duomg 

dâu 
cao 
d�ng 

2 Nguyên ThË 

Hài Hang 
Duoc sT 135/HD-

CCHND 
24/05/2016 
SYT Hai 

Duong 

Thôn Phù Tài 2, 
Nguyen Tuyên x� Kim Dính, 

huyen Kim 
Thành, tinh Håi 

Duong 

Quay Mua vå bán lè thuôc thuÙc danh måc thuoc thi¿t yêu và danh muc thuóc| Câp làn |149-22 |29/6/2022 
thuóc không kê don båo quàn ó diÁu kiÇn thuròng (bao gôm cå thuóc thuÙe danh 

muc thuoc, drgc chát thuÙc danh måc chât bË câm su dung trong mÙt so| 
nganh, linh vrc: khóng bao gom: vãc xin, thuóc �Ùc, thuóe giy nghiÇn,| 

|thuoc huóng than, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phÑi hop có 
chiia dugc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói høp có chéa dugc chát huóng| 

than, thuoc dang phói hop có chta tien chát, thuóc thuÙc danh muc h¡n ché 
bán le). 

Quay thuoc 

cao dâu 

d�ng 

3 Bui Khäc Kiên |Duçc s+ |12/CCHN-D- Quây thuôc 

|SYT-HD 
02/01/2019 
SYT Hai 

Duong 

Thôn Hop Nhât, | Quây Mua và bán l� thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yeu và danh måc thuÑc| Câp làn 150-22 29/6/2022 
xa Lai Vu, 

huyên Kim 
Thành, tinh Häi 

Duong 

Quynh Chi thuoc khong kê don bâo quàn o diêu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc thuÙc danh 

muc thuoc, dugc chât thuÙc danh muc chât bË câm sù dung trong mÙt sô 
ngành, linh vec; khóng bao gôm: vác xin, 

|thuóc huóng thán, thuóc ti¿n chát, thuóc phóng xa, thuóc dong phói hop có 
chira duge chát góy nghiÇn, thuóc dang phÑi hop có chúa duoc ch¥t huóng 

thán, thuóc dang phói hop có chúa tien chát, thuóc thuÙe danh muc han ché 
bán le) 

dâu trung 
cap 

thuóc dÙc, thuôc gây nghien, 
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Loai Ho ten ngurdi 
chju TNCM | TÐCM ngày câp, noi 

vê duoe 

s6 cCHN, Hinh thúrc|GCN DDKK 
TT Tên co so kinh| Dia chi kinh hinh Pham vi kinh doanh cap só Ngày cåp doanh doanh kinh câp 

Quay |Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| Câp lân |154-22 29/6/2022| 

thuoc không kê �on bào quån ß �iêu kiÇn thuÝng �iêu kiÇn lanh 2°C - 8°C ( b 

gom cà thuóc thuoc danh muc thuóc, duoc chât thuÙc danh måc chát bË| 

cam sit dyng trong mÙt só ngành, l+nh vyc; không bao góm: v�c xin, thuóc| 

doc, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, | 

thuoc dang phói høp có chiéa dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop 

co chiia dugc chât huóng thân, thuóc d¡ng phôi hop có chúa tién chát, | 
thuoc thuÙc danh måc han chê bán lë). 

doanh Duoc sT 67/CCHN-D- Quay thuoc 
cao dangSYT-HD 

09/07/2020 
SYT Hai 
Duong 

Trân ThË 
Nguyêt 

Thôn Tam �a 
Quan Nguyêt Noi, x� Minh 

Hoa, thË xä Kinh 
|Môn, tinh Håi 

Duong 

dâu 


