
UBND TINH HÅI DUONG cONG HOA XÄ I1QI CHn NGH*A VI�T NAM 

Doc lap -ty do-Hanh phúc SOY TÉ 

So: 419/QÐ-SYT Hai Duong, ngày 25 tháng 7 n�m 2022 

QUYET DINH 
Ve vi�e cap Giáy chúng nhân dù diêu kiÇn kinh doanh duge 

GIÁM DOC sÞ Y TÉ HAI DUONG 

C�n cú Luat Duge só 105/2016/QHI3 ngày 06/4/2016: 

Can cù NghË dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phu quy 
dinh chi tiêt mÙt só diéu và biÇn pháp thi hành Luát Drugc; 

Cän cu Quyér dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 
tinh Hai Duong quy âinh chúc n�ng, nhiem vu, quyén han và co câu tó chúc cúa 

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

Drong sia dói. bô sung �iéu 3 Quyét dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 
27/3/2017 cua UBND tinh Häi Duong quy dinh chic n�ng, nhiem va, quyén han 

và ca cau tó chúc cua So Y të; 

Theo de nghi cua Truong phòng NghiÇp vu Drge và Quan lý hành nghé y 
te tu nhán - So Yté, 

QUYET DINH: 
Dièu 1. Cáp Giáy ching nhn dù dieu kiÇn kinh doanh duge cho 01 co so có 

ten tai Danh sách co sß diù dieu kiÇn câp giay chúmg nhn �ü �i¿u kiÇn kinh doanh 

dugc ban hành kèm theo Quyët dinh nay. 

Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiÇu lrc kë të ngày ký ban hành. 

DiÁu 3. Các Ông (Ba) Truong phòng NghiÇp vy Duge và Quán ly hành 
nghe y te tu nhân, các co sÛ có tên t¡i �iêu I và Thü truong các co quan, don vË có 

liên quan chiu trách nhiÇm thi hành Quyét dinh này/. 

GIAM DÓC Noi nhn: 
-Nhu diêu3; 

- Lanh d¡o So; 
- Lru: VT. NVD&QLHNYTTN(3b). 
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INH HA DUON 

Pham Manh Crong 



H.C.N DANH SÁCH CO SÖ CÂP GCN Dn DIÉU KIÆN KINH DØANH DUgC THÁNG 7 N�M 2022 (DOT 3) (Ban hành kèm theo Quyet dinh só 4A9IQÐ-SYT ngay 25 tháng 2h�m 2022 ciua Giám doc Sß Y té Häi Druang) 

Loai HAL hinh 
Ho ten nguoi 

TT chju TNCM 

vê duoc 

s6 CCHN, 
THCM ngày câp, noi 

câp 
Hinh GCN D�KKDD 

Tên co sö kinh| Dja chi kinh 
Pham vi kinh doanh thrc doanh doanh kinh 

cap So Ngày cáp doanh 
THÀNH PH6 

Mua và bán buôn thuôc bào quàn o diêu kiÇn thuong và diêu kiÇn l¡nh 
2°C-8°C (bao góm cà thuóc dang phói høp có chúa dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phÑi hop có chúa dugc chát huóng thán, thuóc dang 
phoi hop có chéa tien chát, thuóc thuoc danh muc thuóc, duge chát 

| thuoc danh muc chât bË cám sù dung trong mÙt só ngành, l+inh vuc, thuóoc 
|doc; khong bao góm: v�c xin, thuóc gáay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuÑoc 

tien chat, thuóc phóng x. 
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