
DANH SÁCH CÁC CO SÖ �AT TIÊU CHUÂN GPP CAP NGÀY 13 THÁNG 7 NAM 2022 

STT Ho và têen TDCM Tên co' so Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh So GPs Ngày câp 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuôc không k�| 
don bão quàn ß diêu kiÇn thuÝng (bao gôn. cå thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc| 
chat thuoc danh myc chát bË cám st dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc; không bao Thon Phuc L�, x� 

Vinh Hong, huyên 
Binh Giang, tinh Häi gom: vãc xin, thuóc dÙc, thuóc gáy nghiÇn, thuÑc hung thân, thuóc tiên chát, thuóc |258-22/GPP |13/7/2022 

Duong 

Quay thuoc Pham Dugc s 

|trung câp Hien 
1 Pham ThË Hiên 

phóng xa, thuóc dang phói hop có chia duegc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop 

có chta dugc chát huóng than, thuóc dang phói høp có chúa tién chát, thuóc thuÙc 

danh muc han ché bán lë). 

Mua và bán lé thuóc båo quán ß diÁu kiÇn thuÝng (bao gom cå thuóe thuÙc danh| 

henDugc sST 

Nguy�n Kim Khendai hoc 

Thon Phuong Khê, x� |muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chát bË cám st dung trong mÙt só ngành, l+nh 
Chi Lang Bác, huyênvc: khong bao góm: vãe xin, thuóe dóe, huóc gáy nghién., thudc huóng thán, thuóe259-22/GPP 13/7/2022 

2 Thanh MiÇn, tinh Hai ltièn chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chta diugc ahát gáy nghiën, thuóc 
dang phoi hop eó chúa duorc chát huóng thán, thuóc dang phói hop có chita tiên 

chat, thuoc thuÙc danh muc h¡n ch� bán lë). 
Duong 

Mua và bán lè thuÑc båo qu£n ß �iÁu kiÇn thuòng và �ieu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 

s$ 3 Luong Nhu Hoc, |góm cà thuóe dang phói hop có chéa duge chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có 

phuong Hai Tän, TP. |chia dagc chát huóng thán, thuóc dang phói hop có chia tiên chát, thudc thuøc|260-22/GPP 13/7/2022 Dugc sT 

dai hoc 
Nhà thuoc Hông 

Nhung 
3 Vk Vän Duy Hái Duong, tinh Häi danh muc thuóc, duge chát thuÙc danh myc chât bË câm st dung trong mÙt só| 

ngành, linh vue, thuóc dÙc; không bao gom: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng| 

uhan, thuoc tien chát, thuóc phóng x¡, thuóc thuÙc danh muc han chë bán lë). 
Duong 

Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuóc thiét yéu và danh muc thuÑc không ke 
don bão quán à diÁu kiÇn thuròng và dièu kiÇn lanh 2°C -8°C (bao gôm cà thuóe| 

Thôn Soi Câu, x� 

Quay thuóc Thông Thái Hoc, huyên BinhhuOC aanh myc thuoc, diugc chat thuÙc danh muc chât bË câm sù dung trong mÙt só| 
ngành, linh vuc; khóng bao góm: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gy nghiÇn, thuóc huong |262-22/GPP |13/7/2022 
than, thuóc tièn chái, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chha dage chát gay| 

nghien, thuóc d¡ng phói hop có chka d1eoc chát huóng than, thuóc dang phói høp 

có chia tién chát, thuóc thuÙc danh muc h¡n ché bán lë). 

Dugc sT 

trung câp Hien 
4 Le Th/ Hiên Giang, tinh Hài 

Duong 

A 



S6 GPs N 
STT| Ho và tên THCM Tên co so Dia chi/trs sò Pham vi kinh doanh 

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

khong kê don b£o quán ß dièu kiÇn thuÝng và �ieu kiÇn lanh 2°C - 8°C(bao 

gom cà thuóc dang phói hop có chia dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phoi| 

hop có chúta dugc chát huÛng thán, thuóc thu�c danh myc thuoc, aiugc chat 263-22/GPP13/7/2022 Thôn Lromg Xá, x� 

Luong Diên, huyÇn 
Cam Giàng, tinh Häi thuÙc danh muc chát bË cám su dung trong mÙt só ngành, linh vgc, 1huoc 
Duong 

Quay thuóc Tüng Dugc sT 

trung cap Duong 
5 V Thi Quyên 

doc; không bao gôm: väc xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 

tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa tién chát, thuoc 

huoc danh muc h¡n ché bán l�). 

|Mua và bán lë thuóc thuÙc danh muc thuÑc thi¿t yêu và danh måc thuoc không kê 

dom bao quán ß �iêu kiÇn thuòong (bao gôm cà thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc| 
chat thuoc danh muc chât bË cám st dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc; khóng bao 

Thôn Quán �ào, xã 

Tân Tiên, huyên Gia góm: väc xin, thuoc �Ùc, thuóc gay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tien chát, thuóc 265-22/GPP |13/7/2022 

LÙc, tinh Häi Duong |phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop 
Quay thuoc Thu Dugc si 

trung cap Phuong 
6 Va ThË Loan 

co chúa dugc chât huóng thán, thuóc d¡ng phói hop có chúa ti¿n châ, thuoc thu�c| 
| danh måc han chê bán lë). 

Mua và bán lé thuóc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuóc không kê 
dan båo quàn ß dièu kiÇn thuòng (bao gom cà thuóc thuÙc danh myc thuôc, dugc 

Thón Huyèn Bua, xä |chát hu�e danh muc chát bi cám sit dung trong mÙt só ngành, +inh vae; khóng bao 
Quày thuóc Duy Dugc sT 

cao d�ng Khánh 
7 Nguye�n ThË ThËnh Yêt Kieu, huyÇn Giagom: v�c xin, thuoc dÙc, thuóc gây nghiÇn, thuóc huÛng thán, thuóc tién chát, thuóc 267-22/GPP 13/7/2022 

Loc, tinh Hài Duong |phóng xa, thuóc dang phói høp có chúa dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phoi hop 

có chva dugc chát huóng thán, thuóe dang phói høp có chia tien ch¥t, thuóc thuÙc 
danh muc han ché bán lë). 

TRUÖNG PHÒNG NGHIÇP Vr DUgC & 
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