
DANH SACH CÁC CO sß ÐAT TIÊU CHUÂN GPP CÅP NGAY6 THÁNG 6 N�M 2022 

STT Ho và tên TDCM Tên co sß Dja chi/trs so Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp 

Mua và bán lè thuôc bào qu£n o diêu kiÇn thurong (bao gôm cà thuóc dang 

phoi hop có chira duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa duge 
chât huong thân, thuôc dang phói hop có chúa tiên chât, thuóc thuoc danh 

muc thuóc, duoc chát thuoe danh myc chát bi cám sit dung trong mÙt só 
nganh, Iinh vec, thuóc dÙc; khóng bao gôm: v�c xin, thuÑc gây nghiÇn, 

thuoc huóng thân, thuóc tiên chá, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh måc 
|hgn chêbán lè). 

Nguyen Thi 
|Nhung 

|Duoe s+ Nhà thuóc �ône ÁAS6 IA Tuy Hòa, 
phuong Trân Phú, 
TP Hài Duong 

dai hoc |209-22/GPP 06/6/2022S 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t y¿u và danh muc thuóc 

không ke �on bào quàn & dieu kiÇn thuròng (bao gôm cå thuóc thuÙc danh 
muc thuoc, deoc chát thuoc danh muc chát bË câm sù dung trong mÙt so 
nganh, linh vyc; không bao góm: väc xin, thuQc aðc, thuðc gay ngnien, |210-22/GPP 06/6/2022 thuoc huróng thán, thuóc tiên chát, thuóe phóng xa, thuóc dang phói hop c6 
chia duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chita deoc chát heóng | 
hán, thuóc dang phÑi hop có chba tiên chát, thuóéc thuÙc danh muc ham ché| 
bán le). 

Thông Tâng 
Thuong, xä Liên 

Hông. TP Hài 

Duong 

Duoc sT Quây thuôc Bào 

trung câp Ngoc 
2 Doàn V�n TiÇp 

Mua và bán lé thuóc bão quån ó �ièu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóc dang 

phói hop có chia duoc chát gy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa dege 

Tràn ThË Thùy 
Dung 

Nhà thuoc B£o 

Ngoc 

Khu 2, phuòng 
Thach Khôi. TP HaiChat rong than, thuõc dgng phôi hop có chúa tiên chai, thuóc thuÙc danh 

Duong, tinh Hài 

|Duong 

Dugc s+ 

dai hoc muc thuoc, duge chât thuÙe danh muc chát bË câm si dung trong mÙt só 
ngành, linh vc, thuoc dÙc: khóng bao gôm: våc xin, thuóc gay nghiÇen, 

huoc huong thán, thuóe tiên cht, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc 

han chê bán lé). 

211-22/GPP 06/6/2022 



THCM Dja chi/try so Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày cap STT Ho và tên Tên co sß 

Kiot só 3, 324 

|Nguyên Luong 
Bäng, phuòng 
Thanh Binh, TP Häi 
|Drong, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán lè thuôc båo quån & �iêu kiÇn thuông và �iêu kiên lanh 2°C-

8°C (bao gôm cå thuóc dang phói høp có chúa duye chât gáy nghiÇn, thuóc 

|dang phói hop có chica duoc chát huóng thân, thuoc dang phôi hop có chita 

LHa:iên chát, thuôc thuÙc danh myc thuoc, duoc chât thuÙc danh myc chât bË 

cam su dung trong mÙt sÑ ngành, l+nh vye, thuóc dhe; không bao gôm: v�c 

xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc heóng thân, thuôc tién chât, thuóc phóng xg, 

thuoc thuoc danh måc han chê bán lé). 

Nguy�n Thi 
Hoàng Quyên 

Nhà thuoc Bach 
Mai 

212-22/GPP |06/6/2022 Duoc sT 

dai hoc 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không k �on bào quàn ó �iêu kiÇn thuong (bao góm cå thuóc thuÙc danh 

Thôn Háo Quan, xã myc thuóc, duoc chât thuoc danh muc chât bË câm st dung trong mÙt só| 
Dugc sT Quày thuóc Nga Dong Lac, huyÇn ngành, lnh vuc; không bao gôm: väc xin, thuôc a�c, thuÖC gy nghien, 213-22/GPP 06/6/2022 

Nguyên Thi Ngatrung cáp Linh Nam Sách, tinh Hái |thuóe hurong thán, thuóc tièn chás, thuóc phóng xa, thudc dong phói hop co 

chta dupc chát gây nghiÇn, thuoc dang phôi hop có chiúa dugc chât huóng| 
than, thuóc dang phôi hop có chúa tién chât, thuóc thuoc danh muc hgn chê 

5 

Duong 

bán le). 

S6 94 Binh LÙc, 
phuong Tân Binh, 

TP Hài Duong, tinh 

H£i Duong 

Mua và bán lè thuôc bào quån ß �iêu kiÇn thuông và �iêu kiÇn l¡nh 2°C -

8°C (bao gôm cå thuóc dang phói hop có chia duoc chât gây nghiÇn, thuôc 

dang phoi hop có chia dege chåt huóng than, thuoc dang phôi hop có chia 

tiên chát, thuóc thu�c danh myc thuóc, dugc chát thuoc danh muc chât bi 

cám sit dung trong mÙt só ngành, Iinh vc, thuóe doc; khóng bao gôm: vãc 

xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc hoimg than, thuóc tiên chát, thuóe phóng xa 

thuoc thuÙc danh muc han chê bán lë). 

Dugc sT Nhà thuôc Nga 

Vân 6 Nguyên Thi Nga dai hÍc 
214-22/GPP 06/6/2022 



SFT| Ho và tên THCM Pham vi kinh doanh s6 GPs Ngày cáp Tên co sß Dja chi/trs so 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| 
không kê don bào quàn ß diÃu kiÇn thurong (bao góm cå thuóc thuÙc danh 

muc thuóc, droc chát thuoc danh muc chât bj câm siu dung trong mot só| 
nganh, lnh vuc; không bao góm: vãc xin, thuóc dÙc, thuóe gay nghien215-22/GPP |06/6/2022 

thuoc huóng thán, thuóc ti¿n chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi hop có| 
chia duoc chât gây nghiÇn, thuôc dang phôi hop có chiia dugc chât huóng| 
than, thuoc dang phôi høp có chúa tiên chât, thuoc thuoc danh måc hgn ché| 
bán le). 

Thôn Nhân Lu, xä 

Quay thuoc Phuong Cam Ché, huyÇn 7 Le Thi Yén 
Duoc sT 

cao dàng Yén Thanh Hà, tinh Hài 

Duong 

.C. 

Bang tot 

nghiÇp 

Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuÑc thiét yéu và danh måc thuôc| 
khong kê don båo qu£n à �ièu kiÇn thuòng (bao gôm eå thuóc thuÙc danh 

Thôn Binh Long, x�muc thuóc, duge chát thuoc danh måc chát bji cám siù dung trong mÙt sô| 
danh hiÇu Quày thuóc Dung |Laromg Dien, huyên |ngành, linh moc; khong bao gom: våc xin, thude doc. thuóc gáy nghién.216-22/GPP 06/6/2022 Nguyen ThË 
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thuoc huomg thân, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có 

chia duoe chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chta dege chát huóng 
tharn, thuóc dang phói hop có chka tiên chát, thuóc thuÙc danh muc han ché| 
bán le). 

Câm Giàng, tinh 

Hài Duong 
Quynh Anh cù nhân 

thuc hành 

Duoc 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuóc 
không kê �on b£o qu£n ô �iêu kiÇn thuròng (bao gôm cå thuoc thuÙc danh 

Thôn Vinh Ninh, x�muc thuóc, drgc chát thuÙc danh muc chát bË cám sit dung trong mÙt só| 

Thanh Curòng, 
huyên Thanh Hà, 
tinh Hài Duong 

ngành, l+nh vyc; không bao gôm: v�c xin, thuóc dÙc, thuõc gay nghi�n, 217-22/GPP 06/6/2022 huóe huóng than, thuóc tiên chát, thuóe phong xa, thuóc dang phói hop có 
chia duoc chât gáy nghien, thuóe dang phói hop có chica dhegc chát huóng 

than, thuoc dang phôi hop có chra tiên chát, thuóc thuÙc danh muc han ché 
báan le). 

Duoc s+ 

trung câp Anh 
Quay thuôc Nht 

9 Le ThË Thêu 



s GPs Ngày câp 
Pham vi kinh doanh 

STT Ho và tên TDCM Tên co so Dia chi/try so 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 

không kê don bào quàn & �iêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

gom cå thuóc dang phói hop có chia dugc chât gây nghiÇn, thuóc dang phôi| 

hop có chta dugc chát huóng thán, thuôc thuoc damh muc thuöe, dirge chat 218-22/GPP 06/6/2022 

thuoc danh måc chât bË cám su dung trong mot sô ngành, linh vuc, thuóc 

doc; khong bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc 

tiên chat, thuoc phóng xa, thuóc dang phÑi høp có chita tiên chât, thuóc 

thuoc danh måc han chê bán le). 

Thi Tu, x� Hông 

Quay thuóc V+nh Hung, huyÇn Gia |Duoc s+ 

| trung câp Tuong 
Nguyen ThË 

10 Loc, tinh Hài 

Duong 
Thùy 

|Mua và bán lë thuôc bào quan & �iêu kiÇn thuông (bao góm cà thuóc dang 

ban do só 28 (s6 97 phoi hop có chira diroc chât gáy nghiÇn, ihuoc dang phói hop có chúa deoc 

duong Dong Nien), 
phuong ViÇt Hôa, 
TP Hai Duone, tinh 7ganh, inh virc, thuóc döc; không bao gôm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, 

Hai Duromg 

chát hróng thán, thuóc damg phôi hop có chita ti¿n chát, thuôc thuoc danh 

muc thuóc, duoc chât thuÙc danh måc chât bË câm sit dung trong mot so 219-22/GPP |06/6/2022 
Nguyen ThË 

11 Nhàn 
Dugc sT 

dai hoc 

Nhà thuoc Hanh 

Chat 
thuoc huróng thân, thuóc tiên chât, thuóc phóng xa, thuôc thuÙc danh måc 

han ché bán lé). 

|Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc 

không kê don bào quàn ß diêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao| 
gom cà thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chát thuÙc damh muc chát bË câm 

sr dung trong mÙt só ngành, linh vuc, thuóc dÙc; không bao göm: vac x7,220-22/GPP |06/6/2022 

thuoc gay nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tiên chát, thuôc phóng xg, thuôc 

dang phoi høp có chia duoc chât gây nghên, thuóc dang phôi hop có chita 

drgc chát huóng thân, thuóc dang phôi hop có chita tiên chât, thuoc thuÙc 

danh muc han chê bán lë). 

Thông Cu Tri, x� 

Ngü Hùng, huyÇn 
Thanh MiÇn, tinh 

Hai Duomg 

Quay thuôc Dju Dugc s+ 
12 Trinh ThË Ngoan trung cap Ngoan 



Ho và téén THCM Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh sÑ GPs Ngày câp Tên co so 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
khong kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuôc thuÙc danh 

Thon M� Doan. xã 24C 1huoc, diugC chát thuÙc danh måc chât bË câm su dång trong mot só| 
Thön Mo Doan, Xa nganh, Inh vyrc; khóng bao góm: v�c xin, thuöc doc huC 8 ge, |221-22/GPP 06/6/2022 Dao Thi Thanh Duge s+ |Quây thuôc Dào 

3 
Nga trung cáp Nga 1)a1 Son, huy en lthuóc huróng thàn, thruóc tiên chá, thuóc phóng xa, thuóe dang phói hop eó 

Ky, tinh Håi Durong 
chira dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chita duge chát huóng 

thàn, thuóc dang phói hop có chia tidn chát, thuóc thuÙc danh muc han ché 

bán li). 

Mua và bán lë thuóc bào quän ó diÁu kiÇn thurong (bao góm cå thuóc dang 
Ki ot só 01 toa nhà B, |phói hop có chia droc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phoi hop có chita dugc 

chát huong than, thuÑc dang phói hop có chia tiên chát, thuóc thuoc danh Nhà thuóc T&A só 61cho HÙi �ô, sô 40 
Công ty cô phân 
duoc phâm T&A 

Viet Nam 

duong Hoàng Quôc 
Viet, phuòng Thanh uc thuOC, dugc chät thuÙc danh måc chât bË cám st dung trong mÙt sÑ 

Binh, TP Häi Duong, |"8an, llnh virc, thuóc döc; khöng bao gôm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, 

tinh Hài Duong 

Dugc si 

|dai hoc 222-22/GPP 06/6/2022 14 Pham ThË Phurgng 

thuóc huóng thán, thuóc tien chat, thuóc phóng xa, thuoc thuoc danh muc 

han chê bán lé). 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không kê �on bào qu£n diêu kiÇn thurong và diêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

gom cà thuoc thuÙc danh muc thuóc, duoc chât thuÙc danh muc chât bË câm 
Xóm 5, xa Lien Mac, stt dung trong mÙt só ngành, l+nh vurc, thuóc �oc; khöng bao gom: Vac x, 223-22/GPP 06/6/2022 Nguyén ThË 

|Dinh 
Duge si Quay thuóc Tâm 

trung câp Trang thuoc gay nghiÇn, thuoc huÛng than, thuôc tiên chát, thuóc phóng xa, thuoc 

dang phoi hop có chta duoc chát gáy nghên, thuóc dang phói hop có chia 
duoc chát huóng thân, thuoc dang phôi hop có chúa tiên chát, thuóc thuÙc| 

danh muc han chê bán lë). 

Hài Duong 



Pham vi kinh doanh s6 GPs Ngày câp 
STT Ho và tên THCM Tên co so Dia chi/try so 

Thôn Phú, x� Thái 
Hoc, huyÇn Binh 

Giang, tinh Hai 

Duong 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôscl 

không kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thrông và diêu kiÇn lanh 2°C 8°C (bao 

gom cá thuóc dang phôi høp có chúa dugc chât gáy nghiÇn, thuoc dang phôi| 
hop có chita duprc chát huóng thán, thuóc thußc danh muc thuóc, dugc ch¥t|224-22/GPP 06/6/2022 

thuoc danh muc chát bË câm siu dung trong mot só ngành, l+nh vyc; không 
|baó gôm: v�c xin, thuoc dÙc, thuóc gáy nghiÇn, thuoc huóng than, thuóc ti¿n| 
chat, thuóc phóng xg, thuóc thuÙc danh myc han chê bán lé). 

Dinh Thi Quay thuôc Dugc sT 

trung cáp Phuong Nga 
16 

|Phurong Nga 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuÑc thiêt yêu và danh måc thuôc 

không kê don bäo quän ß �iêu kiÇn thuÝng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 
hon voLUOng, xa gom cå thuóc dang phói høp có chúa dugc chát gây nghiÇn, thuóc dang ph 

Quày thuóc Tuyét |ThÑng Nhât, huyên 
Gia Loc, tinh Hài 

|Durong 

hop có chúa dugc chát huóg than, thuóc thuÙc danh myc thuóc, duoc chát 225-22/GPP 06/6/2022 

|thuoc danh måc chât bË cám st dung trong mot sô ngành, l+nh vyrc; không 
bao gôm: v�c xin, thuoc dÙc, thuoc gáy nghiÇn, thuôc huóng thân, thuÑc tiên 

chat, thuôc phóng xa, thuóc thuÙc danh myc h¡n chê bán le). 

Drgc si 

trung câp Lien 
17 Do ThË Tuyét 

Mua và bán lê thuÑc thuÙe danh måc thuÑc thi¿t yéu và danh måc thuôc| 
không kê don båo quán à dièu kiÇn thuong và dièu kiÇn lanh 2°C - 8°c (bao 

Thôn Hoàng Gia, xalgóm cá thuóc thuoc danh mue thuóc, deoe chát thuoc danh muc chát bi cám 

Dugc si Quay thuôc Minh Câm Vk, huyÇn 
Cam Giàng, tinh 
Hài Duong 

Sit dung trong mÙt só ngành, Inh vyc; không bao góm: vãc xin, thuóc doc.226-22/GPP l06/6/2022 
thuoc gay nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tièn chât, thuóc phóng xa, thuóc| 

dang phói hop có chúa duroc chát gây nghiên, thuóc dang phói hop có chita 

droc chá huÛng thán, thuÑc dang phói hop có chira tién chát, thuôc thuoc 
|danh muc han chê bán lé). 

Nguyén Duy 
18 

Tién trung câp Tiên 



Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp 
STT| Ho và tên TDCM Tên co so Dja chi/trs sÝ 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không kê don båo quàn ß �iêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 3 bao 

Thôn Phù, x� Thái gom cå thuóc thuÙc danh mmuc thuóc, drgc chát thuÙc danh myc chât bË câm 

Hoc, huyên Binh 
Giang, tinh Hài 

Duong 

stt dung trong mÙt só ngành, linh vuc, thuðc doc; khóng bao göm: vac xn227-22/GPp 06/6/2022 

thuoc gáy nghiÇn, thuoc huóng thân, thuoc tiên chât, thuoc phóng xa, thuoc 

|dang phôi hop có chúa duoc chât gáy nghên, thuÑc dang phôi høp có chiúa 

duoc chát huóng thán, thuóc dang phôi hop có chia tiên cha, thuóc thuoc 
danh myc han chê bán lé). 

Do ThË Thu 
19 Hien 

Quày thuóc Thu |Duoc s+ 

|trung câp Hiên 

Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh måc thuÑc thiét yêu và danh måc thuôc 
không kê don b£o quän ß �iÁu kiÇn thuròng (bao góm cà thuóc thuÙe danh 

20 Nguyen ThË 

|Phuong 
Dugc sy Quày thuóc HiÇp 
cao d�ng |Vân 

S6 11 Phó Gið, thË muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chât bË câm sie dung trong mot sô 

tran Gia L6c, huyên mgành, Imh vec; không bao gôm: vic xin, thuóc doc, thuóc gáv nghiÇn,228-22/GPP lo6/6/2022 
Gia Loc, tinh Hài 

Duong 
thuoc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi hop có 

chia duoc chât gáy nghiÇn, thuoc dang phôi hop có chúa duoc chât huóng 

than, thuôc dgng phôi hop có chita tiên châi, thuoc thuoc danh muc han chê 

bán le). 

Häi Drrong, ngày 6 tháng 6 n�m 2022 
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