
UBND TINH HÅI DUONG cONG HOA X HOI CHn NGHÍA VIET NAM 
SO Y TË DÙc lp-ty do -Hanh phic 

So: 449/QD-SYT Hai Dirong, ngày 11 tháng 8 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
vè viÇe eáp, diÁu chinh Giáy chérng nhn �ú �iÁu kiÇn kinh doanh drge 

GIÁM DOC Sð Y TÉ HÄI DUONG 

Can ci Lugt Duge só 105/2016/QH13 ngày 064/2016 

Can ci NghË dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phù quy 

dinh chi tiet mÙt só diéu và biÇn pháp thi hành Lu�t Duoc; 

Can cú Quyét dinh só 08/2017/QEÐ-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND 

tinh Hái Duong quy dinh chúc n�ng, nhiem vu, quyên h¡n và ca cáu tó chuic cua 

So Yte: Quyét dinh só 07/2020/0D-UBND ngày 19/2/2020 cça UBND tinh Häi 

Duong sia dói, bó sung �i¿u 3 Quyét dinh só 08/2017/QÐ-UBND ngày 

27/3/2017 ca UBND tinh Häi Duong quoy dinh chic n�ng, nhiÇm vu, quyên han 

và ca cau tó chiúc cua Só Yté; 

Theo dé nghË cia Truong phòng Nghiép vu Dugc và Quán lý hành nghé y 

te tu nhán-Sà Yté, 
QUYÉT DINH: 

Dieu 1. Câp, �iêu chinh Giây chúng nhn �ù �iêu kiÇn kinh doanh duoc cho 

các co so có tên t¡i Danh sách co so �ü �iêu kiÇn câp giây chéng nhn �ç diêu kiÇn 

kinh doanh dugc ban hành kèm theo Quyêt dËnh này. 

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

Diêu 3. Các Ong (Bà) Trudng phòng NghiÇp vy Dugc và Quån lý hånh 

nghê y tê tu nhân, các ca so có tên t¡i �iêu 1 và Thç truong các co quan, don v/ có 

lien quan chiu trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh này/. (4 

GIÁM DOC Noi nhan: 
- Nhu dieu 3; 

- Lânh �¡o So; 

- Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 

i.C 

Phamy Manh Curong 



DANH SÁCH CO SÖ CÁP, DIÈU CHINH GCN DÜDIÉU KIÆN KINH DOANH DUOC THÁNG 8 N�M 2022 (DOT 2) (Ban hành kèm theo Quyét dinh só 449/QÐ-SYT ngày 1I tháng 8 nam 2022 cua Giám dóc Sà Y tê Hài Duong) 

Ho tên nguòi| 
TT chju TNCM 

Loai S6 CCHN, 

TDCMngày câp, noi Tên co sß kinh| Dia chi kinh hinh GCN DDKKDD 
doanh doanh kinh 

Pham vi kinh doanh Hinh thrc câp 
câp 

doanh So Ngày cáp 

NAM SACH 
1Le ThË Kim 

Oanh 
Bang tot 88/CCHN-D-

nghiep SYT-HD 
cao däng 20/04/2022 
danh 
hiçu cu 

nhan 
thue 
hanh 
Dugc 

Quay thuoc 
Kim Oanh 

Doi 9, thôn Dông 
Thon, xã Quóc 
Tuan, huyên Nam 
Sách, tinh Häi 

Duong 

Quay Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuoc thiêt yéu và Cáp làn d§u173-22 1/8/2022 
thuóc |danh måc thuóc không kê don bào quàn & diÁu kiÇn thuong 

bao gom eà thuóe thuoe danh muc thuóc, dugc chát thuoe 

danh muc chát bË cám sie dung trong mÙt só ngành, linh| 
Vrc: khóng bao góm: vãc xin, thuóe dÙc, thuóc gáy 
nghiên, thuôc hrong thán, thuoc tiên chá, thuóc phóng 
xg, thuoc dang phôi hop có chia durgc chál gáy nghiÇn, 

thuóc dang phói hop có chia duagc chát huóng thàn, thuóc 
dang phoi hop có chia tien chái. thuóc thuóc danh muc 
han chê bán lë). 

SYT Häi Duong| 

HAL 
KINH MÖÖN 

2 Cao Hông 

Düng 
Duoc si 19/HD-CCHND |Nhà thuôc 

30/12/20166 
SYT Hài Duong| 

So 67 duong 
Nguyen Träi, 
phuong An Lru. 
thi xã Kinh Môn, 
tinh Hài Duong 

Nhà Mua và bán lë thuôc bào quän ß diêu kiÇn thuÝng (bao gôm cà 
thuoc thuóc dang phói hop có chúa dugc chát gáy nghiÇn, thuoc dang 

phoi hop có chta dugc chât huóng thân, thuóc dang phôi hop 
có chúa tiên chái, thuoc thuÙc danh muc thuóc, dugc chát thuoc 

danh myc chât bË cám sit dung trong mÙt só ngành, l+nh virc, 
thuoc doc; không bao gôm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, thuoc 
hrong thn, thuóc tién chái, thuoc phóng x¡, thuóc thuoc danh 
muc han ché bán lë). 

Câp lân dâu |174-22 1 1/8/2022 
dai hoc Düng Thäm 

CHI LINH 



Loai Ho tên ngudi 
TT chju TNCM 

ve duoe 

S6 CCHN, 
TDCM ngày câp, noi 

câp 

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

doanh doanh kinh 
S6 Ngày câp 

doanh 
Nhà Mua và bán l� thuôc båo quån ß diêu kiÇn thuòng và �iêu kiÇn 
thuóc lanh 2°C- 8°C (bao gôm cå thuóc dang phói hop có chéa duge 

chat gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chta dugc chát huÛng 
than, thuoc dang phói hop có chra tièn chái, thuóc thuÙc danh 

muc thuóc, duoc chát thuÙc danh muc chát bË cám st dung trong 277/DKKDD-
mot só ngành, l+nh vrc, thuóc dÙc: khóng bao góm: väc xin, 

thuoc gay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc 

phóng xa, thuóc thuÙc danh myc han ché bán lë). 

6 Hoàng Thanh Droc sT 229/HID 
|dai hÍc CCHND 

05/7/2016 
SYT Hai Duong| 

11/8/2022 Nhà thuôc 
Trinh Thanh 

Câp diêu chinh |178-22 

làn 
so nhà 215 L¡c 

Long Quân, thË 
trân Ke Sa, huyÇn| 
Binh Giang, tinh 
Hai Duong 

Giang 1 

(thay cho Giáy 
chúng nhn sô 

HD cáp ngày 
18/10/2019) 

NVI 
E 

OUNG 


