
DANH SÁCH CÁC CO SÞ ÐAT TIÊU CHUÁN GPP, GDP CÂP NGAY 13 THÁNG 5 NAM 2022 

Sô GPss Ngày cáp 
TDCM Tên co só Dja chi/trs so | Pham vi kinh doanh 

STT Ho và ten 

Thon Ngoc Lp, xä 

Tân Trào, huyÇn 
Thanh MiÇn, tinh Häi 

Duong 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc không kê 

don bào quàn ß diêu kiÇn thuòng (bao gôm cà thuóc thuÙc danh myc thuóc, duoc| 

chat thuoc danh myc chát bË cám st dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc; khóng ba0 

gom: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gáy nghiÇn, thuóc hung thân, thuóc tién chát, thuóe|178-22/GPP |13/5/2022 

phóng xa, thuóc dang phôi hop có chúa dugc chát gáy nghiÇn, thuóc d¡ng phôi hop 

có chia durc chát huóng thán, thuôc d¡ng phói hop có chúa tiên chât, thuóc thuÙc 

danh muc han ché bán lé). 

Quay thuóc Nam Duge si 
cao d�ng Anh Tran Thi Mimg 

Thôn Câp Nhât, xã 

Tiên Ti¿n, TP.Hài 
Duong, tinh Hài 

Duong 

|Mua và bán lê thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc không kê| 

don bào quàn ó diêu kiÇn thuômg (bao góm cå thuóc thuÙc danh måc thuóóc, duge| 
chat thuoc danh myc chát bË câm sit dung trong mot sô ngành, linh vuc; khóng bao| 
gom v�c xin, thuóc dÙc, thuóe gây nghiÇn, thuóc huómg than, thuóc tien chá;, thuóc|179-22/GPP |13/5/2022 

phóng xa, thuoc dang phói hop có chita duorc chát gy nghiÇn, thuóe dang phói hop| 
có chra dugc chát huóng thán, thuóc dang phói hop có chúa tién chât, thuóc thuÙc 

|danh muc han ché bán lë). 

Quày thuóc Nhu Dugc sT 

trung cáp Quynh 
2 Pham Thj Thia / 

X. 

Mua và bán lë thuÑc bào quàn ó �iêu kiÇn thuòng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 

8C (bao gom cå thuóc dang phôi hop có chúa dugc chât gây nghiÇn, thuôc 

|dang phôi høp có chica dugc chát huóng thân, thuóc dang phôi hop có chiúa 

tiên chát, thuóc thuÙc danh mue thuóc, droc chát thuoc danh muc chát bi 

s 
s6 32 Ly Thuòng 

|Nhà thuóc Phúc Anh KieL, phudng Tràn 

tinh Hài Duong 

180-22/GPP 13/5/2022 |Dugc s+ 

dai hoc 3 Pham ThË Hanh |Nhà thuóc Phuc Ann Phú, TP. Hài Duong, eit dimo trong mÙt só ngành, l+nh vuc, thuóc dÙC; KROng oao E 
xin, thuoc gáy nghiÇn, thuoc huóng than, thuoc tiên chát, thuóc phóng xa. 

thuoc thuÙc danh muc h¡n chê bán lé). 

Mua và bán lé thuóe båo quàn ß diÁu kiÇn thuòng (bao gôm cà thuÑe dang phói hop 
có chita dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phÑi hop có chta duege chát huimg than, 

Nha thuóe Vidipha phuong Quang Trung.thuóc dang phói hop có chta tiên chát, thuóe thuoc danh muc thuóc. deve chdt 
só 19 Cuu Khe, 

Nguy�n Tóng Duoc sT 
TP.Hai Duong, tinh 

Hai Duomg 
thuoc danh muc chât bË cám si dung trong mot só ngành, l+nh vuc, thuóc dôc: khône81-22/GPP |13/5/2022 

bao gom: vác xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tièn chá, thuóc phóng 
xa, thuoc thuÙe danh måc h¡n ché bán lë). 

Gizng dai hoc s61 



STT Ho và tên TÐCM Tën co sÛ Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp_ 

S 39 Vk Håru, 
phurong Thanh 
Binh, TP.Hai 
Durong, tinh Hài 

Durong 

Mua và bán l� thuôc bào quán o �iêu kiÇn thurong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C -

8°C (bao góm cå thuóc dang phói hop có chita duge chát gây nghiÇn, thuóc 

dang phôi hop có chnra durc chât huóng thân, thuóc dang phôi hop có chira 
tien chât, thuóc thuÙc danh muc thuóc, duoc chât thuÙc danh myc chåt bË 

câm sir dung trong mÑt só ngành, l+nh yec, thuóc doc; khóng bao gôm: väc 

xin, thuoc gáy nghien, thuóe moóng than, thuóc tiên chát, thuócphóng xa, 
thuoc thuÙc danh muc han ché bán lé). 

Nhà thuóc Nhân Duoc sT 
dai hoc 

5 Le V�n �jnh 182-22/GPP |13/5/2022 Tâm 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh myc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuóc không 
don bào quàn ó diêu kiÇn thuòng (bao göm cå thuÑc thuÙc danh muc thuóc, duroc 
chat thuoc danh muc chát bi cám stt dung trong mÙt só ngành, +mh vec; không bao Thon Thurong Bi, x� Doàn ThË Lan 

Anh 
Dugc sT 

cao dang 
Quáy thuoc Lan Anh Yêt Kiêu, huyên Gia gom vc xin, thuóc �øc, thuóc gåy nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tiên chát, thuóc|183-22/GPP 13/5/2022 

|Loc, tinh Hai Duong phóng xa, thudc dang phói hop có chita droc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói hop 
|có chita dugc chât hudmg thân, thuóe dang phói hop có chka tiên chát, thuóc thuÙc 
danh myc han ché bán lë). 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc không kel 
dom båo quàn ß diêu kiÇn thuòng (bao gôm cå thuóc thuÙe danh muc thuóe, dure 

Thôn Bùi Thugng, xachdt thuoc danh muc chát bi cám st dung trong mÙt só ngành, lîmh vac; không bao 

Bang tot 
nghiÇp cao 
dang danh Quay thuôc Quang Le Lgi, huyÇn Gia 
hieu c Minh 
nhân thc 
hành Dugc 

7 Bui Thi Thu gom váe xin, thude doc. thuóe géy nghién. thuóc hcing thân, thuóe tièn chá, thuóe| 184-22/GPP |13/5/2022 
Loc, tinh Häi Duong |phóng xa, thuóc dang phói hop có chiea duorc chát gåy nghiÇn, thuóc dang phói hop| 

có chúa dape chát huóng than, thuóe dang phói hop có chiia tièn chát, thuóe thuÙe 
danh myc han ché bán l�). 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc không ké| 
don bào quàn ß �iêu kiÇn thudong (bao gom cå thuôc thuÙc danh muc thuóc, dugc 
chát thuoe danh muc cht bË eâm st dung trong mÙt só ngành, linh vuc; không bao 

Thon Mau Công, x� 

Quang Trung, nuyen gom vác xin, thuóc dÙc, thuóc gáy nghiÇ, thuóc huóng thân, thuóc tien chá, thuóc| 185-22/GPP |13/5/2022 Tu Ky, tinh Hài 

Duong 

Nguyén Thi Duoc ST 
trung câp Ngân 

Quay thuóc �at 
8 

Ngân phóng xa, thuóc dang phói hop có cha duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop 
oó chia doc chát huóng thàn, thuóc dang phói hop có chúa tiên chát, thuóe thuÙc 
danh myc h¡n ché bán li). 



Só GPsNgày cáp Ten co só Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh 
STT Ho và tên TDCM 

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

don bào quàn ß diêu kiÇn thurong (bao góm cå thuóc thuoc danh muc thuóc, diugc| 

chat thuoc danh muc chât bË cám sù dung trong mÙt sô ngành, l+nh vyc, thuóc dÙe;| Thôn Nam Câu, xã 

Pham Trán, huyÇn Gia khong bao góm v�c xin,, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huÛng thân, thuóc tiên chát, thuóe |186-22/GPP 13/5/2022 

Loc, tinh Häi Duong phóng xa, thuóc dang phôi hop có chúa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop 
Quay thuôc Båo Duoc si 

trung câp Minh 9 Nguyên ThË Liên| 

có chúa dugc chât huóng thán, thuôc dang phôi hop có chúúa tién chât, thuóc thuoc 

danh muc han chê bán le). 

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

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

Thôn Gia Côc, xã 
Duge si Quây thuóe trung (Tu Curong, huyénsit dang trong mÙt só ngành, linh vrc, thuóc doe; khong bao gom: vac xu|187-22/GPP |13/5/2022 

trung câp |tâm Cho Côc 
Nguyén ThË 

thuoc gáy nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tiên chát, thuóc phóng xg, thuóc 

dang phôi hop có chiia duoc chât gáy nghiÇn, thuoc dang phôi hop có chúa 

|dugc chát huóng thân, thuóc dang phôi hop có chnca tiên chât, thuoc thuoc 
|danh muc han chê bán lé). 

10 Thanh MiÇn, tinh 

Hai Duong 
.N VIA Thao 

TE 
Mua và bán lè thuôc bào quàn & diêu kiÇn thurong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C-

8°C (bao gom cå thuóc dang phÑi hop có chia duoe chdt gáy nghiÇn, thuóe 

dang phoi hop có chta duoc chát huóng thân, thuóc dang phói hop có chiúa 

tiên chát, thuóc thuóc damh myc thuóoe, dupc chát thuÙc danh muc chát bi 

câm st dung trong mot sô ngành, l+nh vuc, thuoc dÙc; không bao gôm: våc 

xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóe haing than, thubc tiên chdt, thuóc phóng xa, 

thuoc thuÙc danh muc han chê bán lë). 

DUN 

L6 75.74, khu 03, 

Nhà thuoc Nhân DânPnuong Thanh Binh, 
à thuôc Nhân DanTP. Häi Duong, tinn 

|Nguyén ThË 
11 

Dugc si 

dai hoc 
188-22/GPP |13/5/2022 

Thúy 
Hai Dronmg 

Thôn Büi Hôa, xâ Tân 
Quang, huyÇn Ninh 

Giang, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t y¿u và danh måc thuoc không ke| 
don bào quàn o diêu kiÇn thuông (bao góm cå thuóc thuoc danh muc thuôc, duuoc| 
chát thuoc danh måc chát bË cám st dung trong mÙt só ngành, l+inh vrc; không bao| 
gom: vac xin, thuóc doc, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thàn, thuóc tièn chát, thuóe|189-22/GPP |13/5/2022 
phóng xa, thuóc dang phói hop có chèa dagc chát gây nghiÇn, thuóc dang phói hop| 

có chia drgc chát huÛng thân, thuoc dang phói hop có chra tien chát, thuóc thuoe 
danh myuc han chë bán lé). 

12 Nguyén ThË Nga Dugc Si Quáy thuóc Linh 

hË Ngarung cåp Nga 



STT Ho và tênTHCM Tên co so Dia chi/trs sÛ Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp| 

Mua và bán buôn thuÑc b£o qu£n ß dieu kiÇn thuong và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C-

8°C (bao gôm cå thuóc dang phói hop có chha duoc chát gy nghiÇn, thuóc 

dang phoi hop có chnia dugc chât huóng thán, thuöc dgng pho1 hOp co cna190-22/GDP |13/5/2022 tien chát, thuóc thuÙc danh muc thuóc, duoc ch¥t thuÙe danh nmyc chát bi 

cam sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc, thuóc doc; khóng bao gôm: vãc 

xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng than, thuóc tiên chá, thuóc phóng xa). 

Tru so: sÑ 10 Tu 
|Dông, phròng Câm Công ty TNHH 

Duoc si 

dai hoc 
13 Dào V�n Giàng thuong mai và dugc Thurgng, TP. Håi 

Duong, tinh Håi 

Dung 
phâm Pham Gia 

Chi nhánh Công ty só 9 duong Tây 

|Dugc s+ co phân dugc VTYT|Nguyên, thË trán Tir 

Mua và bán buÑn thuÑc bào qu£n ß �ièu kiÇn thurÝmg và diÁu kiÇn lanh 2°C 
8°C (bao gom cå thuÑc dang phói hop có chita duge chát gay nghiÇn, thuóc 

|damg phói hep có chia duvc chat huong thán, thuóc dang phói hop có chúa191-22/GDP 13/5/2022 
14 Pham Hiu Lonsdai hoc Hai Duong tai huyÇn Ky, huyên Tú Ky, tinh| tiên chái, thuóc thuÙc danh muc thuóc, duoc chât thuÙe danh myc chât bË 

cam st dung trong mÙt só ngènh, l+nh vyc, thuoc doc; không bao góm: väc 

xin, thuóc gây nghiên, thuóc huÛng than, thuoc tiên chát, thuóc phóng xa). 
Tul Ky Hai Duong 

Hài Duong, ngày 13 tháng 5 n�m 2022 

TRUONG PHÒNG NGHIÇP VU DUgC & 
QUÄN LÝ HÅNH NGHÈ Y TÉ TU' NHÂN 

KT. GIAM DOC 
PHOGIÁM �ÓbC 

NGUOI L BÅNG 

SO Y T 

TiNH HAI 
PHAM TH. HUONG PHAM DÚC LUY�N PHAM HjU THANH 

FOH 


