
UBND TINH HÅI DUONG cONG HÒA X HOI CHÙ NGH*A VIÆT NAM 
DÙe lp-ty do - Hanh phúe SO Y TE 

S6:484 QD-SYT Häi Drong, ngày/3tháng 8 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Vê viÇc �ieu chinh Giây chéng nhân �ù �iêu kiÇn kinh doanh durge 

GIÁM DOC sÞ Y TÉ HÄI DUONG 

Can ci Luát Durge só 105/2016/QHI13 ngày 06/4/2016; 

Can cu Nghi �âinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chính phi quy 

dinh chi ti¿t mÙt só dieu vå biÇn pháp thi hành Luât Duge; 
Can ci Qyêt dinh só 08/2017/QD-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND 

tinh Häi Drong quy dinh chiúc n�ng, nhiÇm vu, quyén h¡n và ca câu tó chiúc cua 

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

Duong sta �ói, bô sung �ieu 3 Quyet dinh só 08/2017/OD-UBND ngày 

27/3/2017 cia UBND tinh Häi Duong quy dinh chie n�ng, nhiÇm vu, quy¿en han 
và co cáu to chúc cça So Y te; 

Theo de nghË cia Truong phòng Nghiep vu Druge và Quán lý hành nghê y 

t¿ te nhan So Yté, 

QUYET DJNH: 

Dieu 1. �iÁu chinh Giy chúng nhn �ç dieu kiÇn kinh doanh duoc cho 02 co 

sß có t¿n t¡i Danh sách co sò dçù diêu kiÇn câp giây chímg nhn dù �iêu kiÇn kinh 
doanh durge ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiçu l1rc kê tië ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Öng (Bà) Truong phòng NghiÇp vy Duçc và Quán lý hành 
nghê y tê tu nhân, các co so có tên t¡i �iêu 1 và Thç truông các co quan, �don vË có 

liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt �Ënh này/. 

GIAM �ÓC Noi nhan: 
Nhu diêu 3; 
- Lanh �¡o Sö, 
- Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 

uuu-
INH H DUON 

Pham Manh Curòng 



DANH SÅCH CO' SO DIÈU CHiNH GCN �n �IÈU KIÆN KINH DOANH DUQC THÁNG 8 N�M 2022 (ÐOT 1) 
(Bar hành kèm theo Qyét dinh só4OÐ-SYT ngày Btháng 8 n�m 2022 cia Giám dóc Só Y të Hài Duong) so Y TE 

Ho tên 
Loai TTguöi chju T�CM 

n eap, n Tên cor so 

câp 

Dja chi kinh hinh GCN DDKKDD TNCM ve 
duoc 

Hinh thúc 
kinh doanh doanh kinh Pham vi kinh doanh 

cap s So Ngày câp doanh 
THANH MIÆN 

1 Nguyên ThË||Dugc s+ |40/HD-CCHND |Quây thuôc Thùa �ât só 208a, Quây Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc Man trung cap 08/01/2016 
SYT Häi Duong| 

Cap dieu |171-22 
chinh lân 1 

3/8/2022 Trung Kien |tò bån �ô sô 02, 

khu dân cu TriÇu 
Thái, thË trân 
Thanh Mien, 
huyen Thanh 
Mien, tinh Häi 
Duong 

thuôc không kê don båo quàn ó �iêu kiÇn thuòng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C-
8°C(bao góm cà thuóc d¡ng phói hop có chéa dugc chât gáy nghiÇn, 
thuoc dang phói hop có chéa dugc chát huÛng thán, thuóc thuoc danh 
muc thuoc, dugc chât thuÙc danh måc chât bj câm sit dung trong mÙt só 

nganh, linh vuc, thuóc dÙc; khóng bao gôm: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuoc huóng than, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuoc dang phói hop 
|có chúa tien chát, thuóc thuÙc danh myc hgn chê bán l�). 

(thay cho 

Giay chúng 
nhan sô 

274/DKKD 
D-HD cap 

ngày 
18/10/2019) 

2 Doàn ThË 

Thu 
Quay thuoc thôn Ph¡m Trung, 

trung câp CCHND/2014 Trung Kiên xa Toàn Thäng 
huyên gia LÙc, tinh 
Hai Duong 

Dugc s+ |146/HD- Quay Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 
thuoc không kê don bào quán & diêu kiÇn thuong và diêu kiÇn l¡nh 2°C -

8°C(bao góm cà thuóc thuóc thuÙc danh muc thuoc, dugc chát thuÙc 
danh muc chát bË cám sti dung trong mÙt só ngành, lînh vuc, thuóc dÙc; Giây chúng| khong bao góm: vàc xin, thuóc gây nghien, thuóc huóng thán, thuóc tiên 
chat, thuoc phóng xa, d¡ng phói hop có chita dugc chât gây nghiÇn, thuoc dang phói hop có chta dugc chât huÛng thân, thuóc dang phói hop| D-HD câp có chúa tién chát, thuóc thuoe danh muc hgn ché bán l�). 

Cap dieu|172-22 
chinh lân 

(thay cho 

3/8/2022 

02/6/2014 
SYT Häi Duong| 

nhan so 
270/DKKD 

ngày 
18/10/2019 


