
UBND TINH HÁI DUONG cONG HÒA XÄ HOI CHn NGHIA VIET NAM 
Doc lp-tur do - Hanh phúc sO Y TE 

So: 476/QD-SYT Hài Durong, ngày 29 tháng 8 n�m 2022 

QUYET DINH 
Ve vifce câp Giáy chúng nhn dü diêu kiÇn kinh doanh dugec 

GIÁM BÓC sÞ Y TÉ HÀI DUONG 

C�n cu Lugt Dregc só 105/2016/0H13 ngày 06/4/2016; 

C�n cú Nghi dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cua Chinh phii quy 

dinh chi tiet mÙt só dieu và biÇn pháp thi hành Luât Drege; 

C�n cú Quyêt dinh só 08/2017/OÐ-UBND ngày 27/3/2017 cua UBND 

tinh Hai Drong quy dinh chic n�ng, nhiÇm vu, quyen han và ca câu tó chic cua 

So Y te; Ouyét dinh só 07/2020QÐ-UBND ngày 19/2/2020 cia UBND tinh Hái 

Duromg siha dói, bó sung Diêu 3 Quyét dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 
27/3/2017 cça UBND tinh Häi Duong quy dinh chúc n�ng, nhiÇm vu, quyên han 

và co cáu to chúc cça So Y té; 

Theo de nghi cia Truàng phong NghiÇp vu Duge và Quán lý hành nghe y 
té tu nhan - So Yté, 

QUYÈT DINH: 
Diêu 1. Câp Giây chémg nhân dç �iêu kiÇn kinh doanh dugc cho các co sß có 

tên t¡i Danh sách co sß dç diêu kiÇn câp giây chíng nhn dç diéêu kiÇn kinh doanh 

dugc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

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

Dièu 3. Các Öng (Bà) Truóng phòng NghiÇp vå Duge và Quan lý hành 
nghe y tê tu nhân, các co sß có tëên t¡i �ieu 1 và Thü truóng các co quan, don vË có 
lien quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dinh nàyd. 
Noi nhan: 
- Nhu diêu 3; 
- Länh �¡o So; 
Luu: VT, NVD&QLHNYTTN(3b). 

OA GIAM DOC 

SO Y TE 

DUON iNH 
Pham Manh Cuong 



DANH SÁCH CO SÖ CÁP GCN �n DIÈU KIÆN KINH DOANH DUQC THÁNG 8 N�M 2022 (DOT 3) 
(Ban hành kèm theo Qyét dinh só 476/QD-SYT ngày 29 tháng 8 n�m 2022 cia Giám dóc Sö Ytê Hài Duong) 

Logi Ho tên nguroi| 
chju TNCM 

ve duoe 

S6 CCHN, 
TÐCM ngày câp, noi 

câp 

Tên co so kinh| Dja chi kinh Hinh GCN D�KKDD hinh TT Pham vi kinh doanh 
thrc caps Ngày cåp 

doanh doanh kinh 

doanh 
BINH GIANG 

Mua và bán l� thuÑc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yêu và danh myc 
thuoc khong kê don bào quán o diêu kiÇn thuròng (bao góm cá| 
thuóc thuoc danh muc thuóc, dege chát thuÙe danh muc chât bË 134/CCHN-D-

SYT-HD Dugc sil21/06/2022 
Thôn Phú Bùi, xä 

Quay thuoc Phú|Hông Khé, huyÇn 
Binh Giang, tinh 
Hai Duongg 

cam sit dung trong mÙt só ngành, linh vuc; không bao góm: v�c| in 
Quay xin, thuóc doc, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc ti¿n Pham Thi Cáp làn 

181-22 |29/8/2022HC dâu Thanh Huyên cao dang sYT Häi 
thuoc 

chát, thuóc phóng x¡, thuóc dang phói hop có chba dugc chát gáy Bui 

Diuong nghien, thuóc dang phoi høp có chia dugc chât huóng than,| 

thuoc dang phói hop có chéa tien chát, thuóc thuÙc danh myc h¡n 
ché bán lé). 

THÀNH PHÓ HÅI DUONG HAL 

Ki ot so 25, chã 
Thach Khoi, 
phuong Thach 

Hong Ngoc2 Khoi, TP Häi 
Duong, tinh Häi 

Duong 

Mua và bán lë thuôc bào quán ó �iêu kiÇn thuòng (bao góm c 

thuoc dang phôi høp có chúa duye chât gáy nghiÇn, thuôc dang 

phoi hop có chéa dugc chát huóng thán, thuóc dang phói hop có 
Nhà chta tiên chát, thuóc thuÙc danh muc thuóc, duyc chát thuÙc 
thuóc danh muc chát bË cám sit dung trong mÙt só ngành, I+nh vuc, 

thuóc doc; khóng bao góm: väc xin, thuóe gây nghiÇn, thuóc 

huwong tharn, thuóc tiên chái, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh 
muc han ché bán lë). 

84/CCHN-D-

Nguyen Häi 
2 

SYT-HD Dugc Si21/06/2021 ân Cáp 182-22 29/8/2022 dau 
Nhà thuoc 

dai hoc sYT Hài 
Duong 

Nhà thuoc Drcsá 9, phÑ Tôn �úc Tri- Tryc 
thuoc Côngy Thanh Nghi, TP 
TNHH Throng lHäi Duong, tinh 
mai dËch v Hai Duong Minh Lâm P.C 

Mua và bán lé thuóc båo quån ß diÁu kiÇn thuòng (bao gôm cá| 
thuóc thuoc danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chát bj 
cam stt dung trong mÙt só ngành, linh vyec; không bao gôm: vác| 

Nhà xin, thuóc �Ùc, thuôc gây nghiÇn, thuOc huÛng thân, thuöc tiën| Câp lan 183-22 29/8/2022 thuóc chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có cha duayc chát gáyddu 
nghien, thuóe dang phói hop có chuéa deyc chát huing than, 
thuoc dang phôi hop có chia tien chát, thuóc thuÙc danh myc han 
ché ban le). 

261/HD 
Tháng, phuong Lê CCHND Dugc Si15/08/2016 ITràn ViÇt Ha d¡i hoc sYT Hài 

3 

Duong 



Loai 
GCN DDKKDD 

Ho ten ngudi 
TT| chju TNCM 

vê due 

s6 CCHN, 
THCM ngày câp, noi 

câp 
Hinh Tên co so kinh| Dja chi kinh hinh 

Pham vi kinh doanh 
thúrc cap s Ngày cáp 

doanh doanh kinh 

doanh 
so 162 phô Däng| Công ty Mua và bán buÑn thuóc báo quán ß dieu kiÇn thuèng và dieu kiÇn |Cáp do 184-22 29/8/2022 

lanh 2°C-8°C (bao góm cá thuóc dang phói hop có chita duçc 
chat gay nghiÇn, thuóc dang phói høp có chiúa dugc chát huóng 

thán, thuoc dang phói hop có chia tiên chát, thuóc thuÙc danh 
muc thuc, dugc chât thuoc danh muc chât bj câm sie dung trong 242 cáp 
mot so ngành, linh vyc, thuóc �Ùc; không bao gôm: vác xin, thuÑc ngay 
gay nghiên, thuóc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa). 

4 Trân V�n Cúc |Dugc s+ |182/HD- Cong ty 
dai hoc CCHND/2014 TNHH TM 

02/06/2014 
SYT Hai 
Duong 

Quoc Chinh, 
phuong Lêe 
Thanh Nghi, TP. 
Hài Duomg, tinh 
Hai Duong 

thay dôi 

dja diem 

(Thay cho 
GCN s 

Le Phan 

25/9/2019 

CAM GIÀNG 

tVI Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc| 
thuoc không kê �on bo quàn ß �iêu kiÇn thuong (bao gom cà 
thuoc thuÙc danh måc thuoc, dugc chát thuÙc danh måc chât bË| 
cam stt dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc; không bao góm: v�c| 

Só nhà 34, khu 
thË trán Câm 

Giang, huyên Câmh xin, thuoc dÙc, thuôc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuoc tien 185-22 |29/8/2022 Giang, tinh Hai 
Duong 

TE 
00843/CCHND| 

5 PhaThË Lanao dang SYT-VP/2014 Quày thuÑc 
21/05/2020 duroc Thang Lan 

chat, thuóc phóng xa, thuoc dang phói hop có chita duryc chát gâáy 
nghien, thuóc dang phói hop có chúa dugc chát huÛng thân, 
thuóc dang phôi hop có chíta ti¿n châat, thuóc thuÙc danh myc h¡n | che bán le). 

SYT V*nh Phúc| 

THANH MIEN 

Mua và bán l� thuÑc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc| thuoc không kê don bào quàn ó diêu kiÇn thuong (bao góm cà thuoc thuoc danh muc thuóc, dueoc chât thuÙc danh myc chát bi cám sù dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc; không bao gôm: väc 
thuÑc in thuóc dÙc, thuöc gáy nghiÇn, thuôc huóng thân, thuóc tien 186-22 |29/8/2022 chát, thuóe phóng xg, thuóe d¡ng phôi hop có chúa dupe chát gy nghien, thuoc d¡ng phôi hop có chiúa duyc chát huóng than, 

thuoc dang phôi hop có chta tiên chát, thuoc thuÙc danh måc h¡n| ché bán lé). 

117/CCHN-D-
SYT-HD Nguyen ThË 

Ngoan 
Quày thuoe 
Thanh Ngoan 

Thôn An Khoái, x�| 
Tu Cuong, huyên 
Thanh MiÇn, tinh 
Hai Duong8 

Dugc sT 
trung cáp23/5/2022 trung cap sYT Hâi dàu 

Duong 


