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STT Ho và tên TDCM Tên co so Dja chi/try so Pham vi kinh doanh sÑ GPs Ngày cáp 

Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh muc thuóc thiêt y¿u và danh måc thuóc| 
khóng ke don b£o quán ß �ièu kiÇn thuàng và �ièu kiÇn lanh 2°C-8°C (bao 

Quay thuoc só 14 

huyen Gia LÙc-
Cong ty co phân 

Thon Quýnh Hué, xä |gôm cå thuóc dang phói hop có chia duegre chát gdy nghiÇn, thuóc dang phói| 
Thóng Nhát, huyên hop có chia duape chát hucóng thán, thuóc thuoc danh myc thuóc, duage chát282-22GPP l03/8/2022 
Gia Loc, tinh Häi 

Duong 

Nguyen ThË GánDirgc s 
thuoc danh muc chát bi cám sit dung trong mÙt só ngành, lünh uc, thuóc 

doc; khóng bao gôm: vác xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóe| 
tiên chát, thuóc dang phói hop có chita tien chát, thuóe phóng xa, thuóc| 
thuoc danh muc han ché bán lë). 

trung cap Duoc VTYT Häi 

Duong 
H.C. 

Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh måc thuÑc thiêt yéu và danh måc thuÑc 
khong kê don båo quán ß dièu kiÇn thuong và �ièu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao| 

gom cà thuóc thuÙc danh muc thuóc, dirgc chát thuge danh myc chât bË câm Thôn Nh ThiË, xä 

2 Nguyen Vän CátDugc sT 
trung câp Cát 

Ouãy thube Nguyn Thái Hoa, huven Binh st dung trong mÙt só ngành, Imh vec, thuóe dóc: khong bao góm: väc xin 283-22/GPP l03/8/2022 
thuóe gáy nghiÇn, thuóc hneing thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng za, thuóc| 

dang phoi hop có chia duoe chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa 

duge chát huóng thân, thuóc dang phói hop có chúa tien chát, thuóc thuÙc 
danh muc han chê bán lë). 

Giang, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không ke don båo quàn à �iêu kiÇn thuong và �ieu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 
gom cà thuóc dang phói høp có chia duroc chât gây nghiÇn, thuóc dang phoi 

horp có chia dugc chât huóng than, thuóc thuÙc danh muc thuoc, duayc ch¥t 
thuoc danh muc chát bË cám siù dung trong mÙt só ngành, linh vuc, thuÑc 
doc; không bao gôm: väc xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc huÛng thán, thuóc| 

tien chát, thuóc dang phói hop có chia tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc 
thuoc danh muc han ché bán lë). 
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Lão, TT.Kè Sat, 3 Nguyên ThË Thùy Dugc s 

Duong 

Quay thuóc Trung 
tam huyên Binh 

Giang CTCP Duçc |huyÇn Binh Giang 
TYT Hài Duong 

284-22/GPP 03/8/2022 trung cap 
tinh Hai Duong 
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|Mua và bán lë thuóc bào quán & �iêu kiÇn thuong và �ieu kiÇn l¡nh 2°C-
S 144, duong Quang |8°C (bao góm cå thuóc thuÙc danh myc thuóc, duoc chát thuÙc danh muc 

Trung, phuong Quang |chát bi cám sit dung trong mÙt sÑ ngành, l+inh vec, thuóc dÙc; không bao 

gom: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tien chát, thuóc 

dang phoi hop có chia duagc chát gây nghiÇn, thuÑc dang phói hop có chúa 

dugrc chát habng thân, thuóc dang phói hop có chia tièn chát, thuóc phóng 

Nhà thuoc Trung 
tam kiêm soát bÇnh Trung, TP Häi 
tat tinh Hài Duong |Duong, tinh Häi 285-22/GPP 03/8/2022 
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Duong 
xa, thuoc thuÙc danh muc h¡n chê bán lë). 
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