
DANH SÁCH CÁC co sÞ �AT TIÊU CHUÁN GPP CÂP NGÀY 14 THÁNG 6 N�M 2022 (EÐOT 2) 

STT Ho và tên THCM Ten co' só Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh Só GPsNgày cáp 
Mua và bán lë thuóc thuÙc danh myc thuóc thiét y¿u và danh myc thuÑc| 

|không kê don bào quàn à diêu kiÇn thuòng (bao góm cá thuóc thuoc danh 

77uc thuóc, duoc chát thuoc danh myc chát bË câm sir dång trong mÙt só | Doi 3, thôn Hài 

Dugc s Quay thuóc Dông Ninh, x� Kim Tân, gành, lmh vrc; không bao gôm: väc xin, thuõc doc 1huoc gay nghi�n, |229-22/GPp |15/6/2022 
trung cáp |Luân 

Dong Vän Luân huyên Kim Thánh, |thuóe huóng thán, thuóe tièn chá, thube phóng xa, thuóc deng phoi hop có 
chia droc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chúa duoc chát huóng 

than, thuoc dang phói hop có chúa tiên chát, thuóc thuoc danh muc han ché 
tinh Hài Duong 

báan le). 

Mua và bán lè thuôc bào quàn ò diêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn lanh 2°C 

Phong khám da khoa 8°C (bao gôm cà thuóc dang phói hop có chta duoc chát gáy nghiÇn, thuóc 

Ina thuocnuan AnQuóc t Thuân An - dang phói hop có chia duoc chát huóng thán, thuoc dang phói hop có chta 

tiên chát, thuóc thuøc danh myc thuóc, durge chát thuÙe danh myc chát bi 

cam sit dung trong mot só ngành, l+nh vrc, thuóc dÙc; không bao góm: v�c 

|Hiep An, thË x� Kinh xin, thuóc gáy nghiÇn, thuoc hróng than, thuóc tiên chât, thuóc phóng xa, 

Trong khuôn viên 

Nguyen ThË 
Minh To 

Duoc si thuoc CTCO dau uKhu dán cu Luu 
phát trién y té và 

giáo duc Thuán An 

|230-22/GPP 15/6/2022 
dai hoc Thuong 1, phuòng 

|Môn, tinh Hài Duomg |thuóc thuÙc damh myc han ché bán le). 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuôc thiet yêu và danh muc thuôc 
khong kê don b£o quân ó diÁu kiÇn thuong (bao góm cà thuóc dang phói| 
hap có chira dugc chdt gây nghién, thuóc dang phoi hop có chia duroc chat 
hueomg than, thuoc thuÙe danh muc thuóc, daroe chát thuóe danh mue chát bi231-22/GPP15/6/2022 
cám sir dung trong mÙt só ngånh, Imh vrc, thuóe doc; khóng bao gom: vãc | 
xim, thuóc gåy nghien, thuóe hurómg thán, thuóc tiên chát, thuóc dang phói 
hop có chia tien chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc han chê bán | 

|le). 

Ngo 30 phô Cô 
Tân, phuòng An 

Phu, thi x� Kinh 

Môn, tinh Hài 

Duoc sT Nhà thuóc Thu 

dai hoc 
Trán Thi Thu 

Phuong Phuong 
Duong 

Mua và bán lè thuoc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måe thuôc| 
khong kê don bào quan o diÁu kiÇn thuong (bao góm cá thuóc thuÙc danh 
nyc thuóc, duroc chát thuÙc danh nnuc chât bË cam st dyng trong mÙt sQ| 

ban do s 5, thôn Phunganh, lmh vrC; khóng bao gom: v�c xin, thuoc doc, thuðc gay nghi�n, 232-22/GPP 15/6/2022 

Thua dat só 311, to 

Duoc s 
Irung capP 

Quay thuôc Rapyfa Tai, xa Thanh Giang 
huyên Thanh MiÇn, 

tinh Hài Duong 

4VD Dic Thuán thuoc hróng thân, thuoc tiên chât, thuóc phóng xg, thuóc d¡ng phôi hop có 

chira drgc chát gay nghiÇn, thuoc dang phôi høp có chiia duoc chát hurómg 

than, thuóc dang phói hop có chita tiên chát, thuóc thuÙc danh muc han ché 

bán le). A 



s6 GPs Ngày cap 
STT Hovà tén Ten co so Dia chi/trs so 

Pham vi kinh doanh 
THCM1 

Thon Bãc, xa Cô 
|Düng, huyÇn Kim 

Thành, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán lè thuôc bào quàn o diêu kiÇn thuòng (bao góm cà thuóc thuoc 

danh muc thuóc, duyc chá thuÙc danh myc chát bË cám siù dung trong mÙt 

só ngành, I+nh vpc; không bao góm: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gây nghiÇn, 

thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuôc dang phói hop có |233-22/GPP 15/6/2022 

chhra duoc chát gåy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chiúa duoc chát hróng| 

than, thuóc dang phói hop có chúa tiên chât, thuóc thuÙc danh muc h¡n ché 

|ban lé). 

Nguy�n Thi 
Huyen 

Droc si 

dai hoc 

Nhà thuóc Manh 

Huyên 

|Mua và bán lë thuÑôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh mue thuôc 

khong kê don bào quan o diêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn lanh 2°C 8°C (bao 

gom cà thuoc dang phôi hop có chúa dhroc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 
Thon Lang Viên, xã 
Hong Du. huyen Ninh hep có chia dirge chát unong than, thuóc thuóc danh mye thudc. dpe chat |234-22/GPP 15/6/2022 

Diroc s+ Quay thuôc Trung 

trung câp Sang thuoc danh muc chát bi cân sit dung trong mÙt sô ngành, l+nh vyc, thuóc 

doc: khóng bao góm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huómg thán, thuóc 

tiên chat, thuóc phóng xg, thuóc dang phói hop có chra tién chát, thuóc 

thuoc danh muc han ché bán le). 

6 Nguyén Thi Sang Giang, tinh Hái 

Duong 

S 94 Nguy�n Chi 
Thanh, phuong Tân 

Binh, thành phô Hài 

|Duong. tinh Hái 

Duong 

Mua và bán lè thuôc bào quàn à diêu kiÇn thuòng và diêu kiÇn lanh 2°C 

8°C (bao gôm cá thuóc dang phoi hop có chia drgc chát gáy nghiÇn, thuóc 

dang phôi hop có chra duoc chát huróng thân, thuóc dang phôi hop có chta 

tiên chát, thuôc thuÙc danh myc thuóc, duoc chât thuÙc danh myc chât bË 

cam st dung trong mot só ngành, l+mh vrc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c 

xin, thuóc gáy nghiên. huóc hurimg than, thuoc tiên chát, thuóc phóng xa 
thuoc thuoc danh muc han chê bán lé). 

235-22/GPP 15/6/2022 Duoc sT 
7 Giang Dinh Duyedai hoc 

Nhà thuoe Thuy 

Trang 

Mua và bán l� thuóc báo quän ß dieu kiÇn thuòng và diêu kiÇn lanh 2°C-

8°C (bao gôm cå thuóc dang phói hop có chra drge chát gây nghiÇn, thuoc 

dang phoi hop có chia dugc chát hróng thán, thuoc dang phói hop có chia 

tien chát, thuóc thuÙc danh muc thuóc, drge chát thuÙc danh muc chát bi 

cám sit dung trong mÙt só ngành, Iinh vure, thuóc dÙc; không bao góm: väc 

xin, thuoc gáy nghiÇn. thuóc huong thân, thuóc tien chát, thuoc phóng xa, 

thuóc thuÙc danh myc han ché bán le). 

Nguyen Th 
8Huytn 

Nhà thuoc Th¡ch 

Van 

So 304 Binh LÙc, 
phuong Tân Binh, 

thành phô Hài Duong, 

tinh Hai Duong 

Duoc s+ 236-22/GPP |15/6/2022 
dai hoc 



STT Ho và tën THCM Dia chi/trs so_ Ten co só Pham vi kinh doanh s6 GPs Ngày cáp 
Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuóc thi¿t yéu và danh muc thuóc 

khong kê don bào quan o diêu kiÇn thuong (bao gom cà thuóc thuoc danh 
uc thuoc, durpc chát thuÙc danh muc chát bi cám sù dung trong mÙt s 

Thôn NÙi, x� Minh .ngành, Iînh vuc; không bao góm: v�c xin, thuóc döc. thuöc gay nghi�n 237-22/GPP15/6/2022 
Duoc s+ 
cao dang Loan y Hoa, thË x� Kinh Môn,|u heme thån, thuóc tièn chái, thuóc phóng xa, thuoc agng prio P 

9 Duong ThË Loan 

tinh Hài Duong 
chia dugrc chát góy nghien, thuóc dang phói hop có chúa duoe chát huóng 

than, thuoc dang phói hop có chúa tiên chát, thuóc thuoc danh muc han ché 
bán le). 

Mua và bán lè thuôc thuÙe danh måc thuóc thiét yéu và danh muc thuÑc 
khong ké don báo quán à diêu kiÇn thuròng và diÁu kiÇn l¡nh 2°C 8°c (bao 

gOm cá thuóc thuoc danh muc thuóc, droc chát thuoc danh muc chát bË cám Khu trung tam, xa co sir dung trong mÙt só ngành, l+nh vyc, thuóc doc; khóng bao gom: Vac xun, |238-22/GPP 15/6/2022 
Dugc si 

trung câp Son 
10 Dào ThË Yén Quay thuôc Lam 

Bi, huyÇn Binh Giang 
tinh Hài Duong huoc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuoc tién chá, thuóc phóng xa, thuôSc 

damg phoi hop có chia duoc chát giy nghien, thuóc dang phói hop có chia 
duoc chát huóng thán, thuóc dang phói hop có chiia tiên chât, thuóc thuoc 
danh muc hgn ché bán le). 
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