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StT Ho và tên TDCM Ten co so Dja chi/trs so Pham kinh doanbAZL 
SU TT 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh\muc thuóc thi¿r y¿u và danh måc thuóc 

khong ke don båo quan ß dièu kiÇn thurong (bagdm cå thuóc thuÙc danh 

muc thuoc, durge chát thuÙc danh mu chái Br cam sit dung trong mÙt só 
Thon, xa Quóc Tuán, |ngành, linh vyrc; không bao gôm: v�c xin, thuóc dÙc, thuöc gay nghi�n.2R6-22/GPP 

Só GPsNgày câp 

Bang t 

nghiep cao 
1Le ThË Kim Oanh hiêu cù 

Doi 9, thôn �ông 
däng danh Quay thuoc Kim 

11/8/2022 Oanh 
nhân thrc 
hành Dugc 

huyên Nam Sách, tinh |thuóc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi hop có 

Hài Duong chia duoc chát góy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chia dugc chát hung 

uhan, thuoc dong phói hop có chira tiên chát, thuóc thuÙc danh muc han ché 
bán le). 

Mua và bán lè thuôc bào quàn ß diêu kiÇn thuòng (bao góm cà thuóc dang 
phoi hop có chia duvc chát góy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chita duoc 

Dugc si 
dai hoc 

So 59 phó Thai Hocchát huróng than, thuóc dang phoi hop có chira tién chât, thuoc thuÙc danh 1, phurong Sao �o, TP 

Chi Linh, tinh Hài 

Duong 

Nhà thuoc 
LIFECARE 59 

2 Dang ThË Hà muc thuoc, dugc chát thuoc danh muc châát bË câm sit dung trong mÙt só 
ngành, linh vuc, thuóc doc: khong bao gôm: vãc xin, thuóc gáy nghiÇn, 
thuoc hróng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuoc thuÙc danh muc 
han ché bán lë). 

287-22/GPP 11/8/2022 

Bàng tot 

nghiep cao 
dang danh Quay thuoc Hoàn 

hieu c 
nhân thuc 
hành Dugc 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
không kê don bào quân ß �iÃu kiÇn thuông (bao gôm cà thuóc thuÙc danh| 
muc thuoc, duoc chât thuÙc danh muc chât bË cám sir dung trong mÙt sô| 
ngành, linh vuc; không bao gôm: v�c xin, thuöc �Ùc, thuðc gay nghi�n. I2RR-22/GPP 

Thôn Dinh Son, xä 

Hung Dao, TP Chi 

Linh, tinh Hai Duong huoc huómg thán, thuoc tiên chât, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có 
3 Dong ThË Ván 11/8/2022 Vân 

chta droe chát gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chúa duge chát hnróng| 
han, thuóc dang phôi hop có chúa tién chât, thuóc thuÙc danh muc han che 
bán lé). 

Mua và bán l� thuôc bào quån ß �ieu kiÇn thuòng (bao gôm cà thuóc dang 
phoi hop có chia duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chia duve 

Sô 67 duong Nguyen chát hróng than, thuóc dang phói hop có chúa tiên chât, thuóc thuÙc danh Dugc sT 

dai hoc 
Nhà thuoc Dkng 

Th�m 
4 Cao Hông Düng Trai, phuong An Lurumuc thuóc, dugc chát thuÙc danh mmuc chât bj cám sir dung trong mÙt só 289-22/GPP 11/8/2022 

nganh, Iinh vc, thuóc �Ùc; không bao gom: vác xin, thuóc gáy nghiÇn 
thuoc huómg thán, thuoc tiên chát, thuóc phóng xg, thuoc thuÙc danh muc 
han chê bán le). 

Hai Duong 



Pham vi kinh doanh S6 GPs Ngày càp 
STT| Ho và tên THCM Tên co so Dia chi/tru sö 

Mua và bán lè thuôc bào quån ß dieu kiÇn thuong và �diêu kiÇn l¡nh 2°C 

Tàng 1, só 144 Quang 8°C (bao góm cå thuóc dang phôi høp có chúa dugc chát gáy nghiÇn, thuóc 

damg phoi hop có chia duge chát hung thán, thuóc dang phôi høp có chúa 

tien chát, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chát bj 

VTYT Håi Duong |Hài Duong, tinh Hâi cám sù dung trong mÙt só ngành, linh vuc, thuóc dÙc; khóng bao góm: v�c 

xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuoc tiên chât, thuóc phóng xa. 

Nhà thuóc HD 

phamma- CTCP duge |Quamg Trung, TP 
Trung, phuÝng 290-22/GPP 11/8/2022| Pham Thi Thanh Dugc s+ 

5 
Hoa dai hoc 

Duong 
thuoc thuÙc danh mmuc h¡n chê bán lé). 

Mua và bán lè thuôc bào quân ß diêu kiÇn throng (bao gôm cå thuóc thuoc 

danh muc thuóc, duoc chát thupc danh muc chât bË câm stt dung trong mot 

An, KDC Thái Hoc 2, |só ngành, linh vyec, thuóc doc; khong bao gôm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, 

phuong Sao Dô, TP. |huoc huÛng than, thuóc tiên chát, thuóc dang phôi høp có chúa dugc chát 

gay nghien, thuóc dang phói hop có chúa dugc ehát hurong thán, thuóc dang 

phoi hop có chúa tiên chât, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh måc han ché 

Só nhà 29 Chu Vän 

291-22/GPP 11/8/2022 Nguyén ThË 
6 

Dugc sT 

dai hoc 
Nhà thuoc Minh 

Khoa Ngoan Chi Linh, tinh Håi 

Duong 
bán le) 
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