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

DÙe lâp-ty do -Hanh phúc SO Y TÉ 

S6: 417/QD-SYT Häi Drong, ngày 21 tháng 7 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Ve viçc câp, diÁu chinh Giáy chérng nhn dç dieu kiÇn kinh doanh durge 

GIÁM DÓC sÞ Y TÉ HÄI DUONG 

Cän ct Luat Dugc só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
C�n ct Nghi dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phi quy 

dinh chi tiêt mÙt só diêu và biÇn pháp thi hành Luát Duge; 
Can c Quyet �inh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 

tinh Häi Duong quy dinh chiúe n�ng, nhiÇm vå, quyên h¡n và ca câu tó chúc cça 
So Y té: Quyêt dinh só 07/2020/0D-UBND ngày 19/2/2020 cça UBND tinh Håi 
Duong sia dói, bô sung �iêu 3 Quyet dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 
27/3/2017 cça UBND tinh Häi Duomg quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên han 
và co cau tó chúc cüa Só Y té; 

Theo dé nghË cça Truong phòng NghiÇep vu Dugc và Quán lý hành nghé y te tu nhan-Só Yté, 

QUYT DINH: 
Dieu 1. Câp, diêu chinh Giày chúng nhn dù �iÁu kiÇn kinh doanh duqc cho 

các co so có tên t¡i Danh sách co so �ü dieu kiÇn câp giây chíng nhn dù dieu kiÇn 
kinh doanh dugc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dieu 2.Quyêt dinh này có hiÇu luc kê tiù ngày ký ban hành. 
Dieu 3. Các Öng (Bà) Truong phòng NghiÇp vu Duçc và Quån lý hành 

nghê y tê tu nhân, các co so có tên tai �iêu 1 và Tho truong các co quan, �on vË có 
liên quan chiu trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này/. 

HOA GIAMDOC Noi nhan: 

Nhu dieu3 
- Länh �¡o Sö; 
- Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). Y TE u 

DLON 

Pham Manh Curong 



CO SO CAP, DIÈU CHÎNH GCN �n �TÈU KIÆN KINH DOANH DUgC THÁNG 7 NÄM 2022 (OT 2) 
nanh kem theo Quyét dinh s6 417/0Ð-SYT ngày 21 tháng 7 n�m 2022 cia Gidm dóc S& Ytë Hái Ducng) 

Ho tên ngrdi| Só CCHN, 
TÐCM ngày câp, noi 

Loai Hinh TT chju TNCM Tên co so kinh| Dja chi kinh 
GCN DDKKDD 

hinh 
ve duoe Pham vi kinh doanh thrc 

doanh doanh kinh cap cáp s Ngày cáp doanh 

THANH PHÓ HÀI DUONG 
Dinh Thi Hai 
Binh 

Dugc si 05568/CCHN-

SYT-HNO 
08/10/2020 
SYT Hà NÙi 

Cong ty Mua va bán buôn thuoc bão quàn d dieu kiên thung và dièu kiên lanh 2°C-8°C Cáp do 161-22 21/7/2022 Cong ty co phán Só nhà 09 ngo 22 
duong Thanh Binh, 
phuong Thanh Bin, 
TP Hài Duong 

dai hoc IMF Viêt Nam thay dôi (bao gom cá thuóc dang phói hop có chia duoe chát góy nghiÇn, thuóc dang 

phoi hop có chia duoe chát huóng thán, thuoc dang phói hop có chia tien chát, |dja dièm| 
thuoc thuoc danh muc thuóc, duoc chát thuoc danh muc chát bË cám sù dung 

trong mot só ngành, linh vuc, thuóc dÙc: khóng bao göm: v�c xin, thuóc gây 
nghien, thuoc hung thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa). 

thay cho 
GCN s6| 

187/DK 
KDD 

cap HD 
ngày 

|24/7/202 
0 

Dugc sT 74/CCHN-D-SYT Nhà thuóc �úc |Só 70 phó Le Nghia, 
phuong Tu Minh, 
TP Hài Duong, tinh 
Hai Duong 

Nhà Mua và bán lë thuóc báo quàn & diêu kiÇn thuong (bao góm cå thuóc thuÙc danh| Cáap làn 162-22 21/7/2022 
thuoe muc thuóc, duoe chát thuøe danh muc chát bË cám siù dung trong mÙt só ngånh. �àu 

lTinh vrc; khóng bao gôm: vac xin, thuóe �Ùc, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng 
thán, thuóc tien chát, thuóe phóng xa, thuóc dang phói hop có chia dugc chá| 
gay nghien, thuóc dang phói hop có chta duoc chát huóng thân, thuóc d¡ng | 
phói hop có chra tiên chát, thuóc thuÙe danh muc han ché bán l�ë). 

2 Nguyen Tiên 

Dong HD 
20/07/2020 
SYT Hai Duong 

dai hoc Phúc 
A.. 

HOA 

Nhà thuoc Hoàng Ki ót cho Tiêu 
Trung, phuòng Ai 

Quóc, TP Håi 
Duong, tinh Häi 

Duong 

Nhà Mua và bán lë thuóc báo quàn ó diÁu kiÇn thuöng (hao gom cå thuóc dang phót Cap l�n |163-22 21/n/2022 
thuóc hop có chira duoc chát gay nghiÇn, thuóe dang phói hop eó chúa duge chát 

huong thán, thuóe dang phói hop có chia tiên chát, thuóc thuÙc danh muc 

dhuoc, duge chát thuÙe danh muc chát bj cám siè dung trong mÙt só ngành, ünh 

vwc, thuóc doc: khóng bao gôm: vác xin, thuÑc gdy nghiên, thuóe huóng thàn 
thuóc tiên chát, thuÑc phóng xa, thuóc thuoc danh muc hn chÃ bán l�é). 

3 Pham ThË Thanh|Dugc s+|123/CCHN-D-
Huy SYT-HD 

06/06/2022 
Hieu dai hoc dau 

SYT Hai Duong 

S6 70 phó Binh LÙc,| 
phuong Tán Binh, 
TP Hai Duong, tinh 

Hai Duong 

Nha Mua và bán lé thuóc bào quán ó diÁu kiÇn thudng (bao gom cà thuoc thuÙc danh Cap lan 164-22 21/7/2022 
thuóc mye thuóc, dugre chát thuÙc danh muc chát bË cám sù dung trong mÙt só ngành 

inh vec, thuóc dÙc; không bao gôm: vác xin, thuóe gáy nghiÇn, thuóc huóng 
thán, thube tién chát, thuóe phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa dapc chát | 
By nghien, thuóc dang phói hop có chúa duage chát huóng thân, thuóc dang 
phoi hop có chúa tién chát, thuóc thuÙe danh myc han ché bán lë). 

Dugc sT 29/CCHN-D-SYT{Nhà thuóc Tân 4 Nguyen ThË 

Phuong Quýnh |dai hoc HD 
10/02/2022 
SYT Hai Duong 

An �âu 



Ho ten ngudi 
TT. chju TNCM TÐCM 

vè duroc 

s6 CCHN, 
ngày cåp, noi 

câp 

Loai Hinh GCN DDKKDD Tên co sö kinh| Dja chi kinh hinh 
Pham vi kinh doanh théc 

doanh doanh chps6Ngay cáp kinh 

doanh 
CHÍ LINH 

SNguy�n ThË Thu Dugc s+ 37/CCHN-D-SYT-Nhà thuoc Tuyên |KDC Tru Thugng, Phuong HD 
10/02/2022 
SYT Hai Duong 

Nhà Mua và bán lé thuóc báo quán ó �ieu kiÇn thuÝng (bao góm cå thuóc thuÙe danh Cap lán|165-22 |21/7/2022 
thuoc muc thuóc, duoe chát thuøe danh muc chát bi cám stè dung trong mÙt só ngành, 

Tinh vac; khong bao gôm: våc zin, thuóe góáy nghi¿n, thuóc huóomg thán, thuóc 
tien chát, huóc dang phói hop có chita duge chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói 

hop có chia dage chát hung thán, thuóc dang phói hop có chira tién chát, 
thuoc doc, thuóc phóng xa, thuóc thuÙe danh muc han ché bán lë). 

dai hÍc Thúy dau phuong Dông L¡c, 
TP Chi Linh, tinh 

Hai Duong 

6 Vü ThË Ngoc 
Men 

Nhà Mua và bán lë thuóc b£o quán ó dièu kiÇn thuÝng (bao gôm cå thuóc dang phoiCáp lân|166-22 |21/7/2022 
thuóc hop có chúa dugc chát gáy nghiÇn, thuóc d¡ng phói hop có chúa dugc chát 

hudng than, thuóc dang phói hop có chéa tiên chát, thuóc thuÙe danh muc 

thuoc, dugrc chát thuÙe danh muc chát bË cám sit dung trong mÙt só ngành, linh 
vwc, thuóe døc; khóng bao góm: vàc xin, thuóc gôy nghiÇn, thuóc huong thán, 

thuóc tien chá, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc han ché bán lë). 

Dugc sT 13/CCHN-D-SYT Nhà thuôc �aiKDC Vàng Gián ck, 

Phúc HD 
06/01/2022 
SYT Hai Duong 

dai hoc dâu phuong Hoàng Tién, 
TP Chi Linh, tinh 

Hài Duong 

Dugc sT 155/CCHN-D-

SYT-HD 
06/7/2022 
SYT Hai Dugng 

Nhà thuóc HD S6 114 Hùng 

Vuong, phuong Sao 
Do, thành phó Chí 
Linh, tinh Hài 

Duong 

7 Nguyen ThË 

Huong 
Nhà Mua và bán lë thuóc bào quàn ß diêu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóc dang phói Câp dieu 167-22 21/7/2022 

thuoc hop có chúa duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chéa duoe chátchinh 
huong thán, thuóe dang phói hop có chùa tién chát, thuóe thuoc danh måc 
thuoc, dupc chát thuçe danh muc chât bË cám sù dung trong mÙt só ngành, linhay 
vwc,thuóe doc; khóng bao gôm: vác xin, thuóc gây nghiÇên, thuóc huóng than. 
thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóe thuoc danh myc han ché bán lë). 

Pharma Hà 

Thành 
dai hoc 

lån 1 

ngày 
24/7/202 

NINH GIANG 

Büi Thi AiDuge si 16/CCHN-D-SYT Quày thuóc Ái Thon 2, x� Ván HÙi, Qudy |Mua và bán lë thuóe thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh muc thuóc khóong ke|Cáp �ièu|168-22 21/7/2022 8 

trung cap HD 
15/9/2017 
SYT Hài Duong 

thuóc dom båo qu£n & diÁu kiÇn thung và dièu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao gôm cà thuóe chinh 
an dang phói hop có chia daoc chát gáy nghiën, thuóc d¡ng phói hop có chia 

Tiên huyên Ninh Giang, 
tinh Hai Duong 

|duavc chát huóng thán, , thuóe thuoc danh muc thuós, duge chát thuÙc danh muc thay cho 

chat bi cám sit dung trong mot só ngành, l+nh vuc,thuoc dÙc; không bao gôm:96 
väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc hung thân, thuóc tiên chát, thuóe dang phói 
hop có chia tiên chát, thuóe phóng xa, thuóc thuÙc danh muc han ché bán li). ngày 

25/9/201 
9 



Ho tên ngurdi 
TT chËu TNCM 

ve duroc 

sÑ cCHN, Loai Hinh GCN DDKKDD 

ngày cáp, noi 
Tên co sß kinh 

câp 
TDCM Dja chi kinh hinh 

Pham vi kinh doanh thre 

cáp s6Ngày cáp doanh doanh kinh 

doanh 

BINH GIANG 

9 Trân ThË Thúy Dugc s+ |159/CCHN-D-
|cao däng SYT-HD 

13/7/2022 
SYT Häi Duong 

Quay thuoc 

Phuong Thúy 
Quáy Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuóc thiét yéu và danh muc thuoc không ké|Câp dièu|169-22 21/7/2022 Thôn Bùi Xá, x� 

Nhân Quyén, huyÇn| thuôc |don bào quån o �ieu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chinh 
làn 1 

Binh Giang, tinh Hai chát thuoc danh muc chát bË câm st dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc; không| 
bao gom väc xin, thuóc dÙc, thuóc gây nghiÇn, thuóc huÛng thân, thuóc tiènnay eno uácGCN só Duong 
chás, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chia duge chát gáy nghién. thuâe 46 cáp 
dang phót hop có chia duoe chát huong thán, thuóe dang phói hop có chia tién ngy 

11/01/20 chat, thuóc thuÙc danh muc han ché bán lë). 
21 


