
DANH SÅCH CAC CO sÖDAT TIÈU CHUAN GPP CáP NGÀY 19 THÁNG 8 N�M 2022 

STT Ho và tên TDCM Tên co so Dja chi/try sÝ Pham vi kinh doanh S6 GPs Ngày câp 

Mua và bán lé thuÑc thuÙc danh måc thuóc thiét yéu và danh muc thuoc 

khong ke don bào quan & diêu kiÇn thuÝng và �ieu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao| 
gom cà thuóc dang phÑi hap có chira deoc chát giy nghiÇn, thuóc dang phói 
hop có chia duoe chát huóng thân, thuóc thuÙc danh myc thuóc, duge chát 292-2/GPP 19/8/2022 

thuoc danh måc chât bË cám sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vyc, thuóc 

doc: khóng bao gom: vác xin, thuóe gáy nghien, thuóc humg thán, thuóc 

tien chat, thuoc dang phói hop có chta tién châát, thuóc phóng xa, thuóc| 
thuoc danh myc han chê bán lë). 

Dugc si 

trung cap 

Thôn 2, xäa V�n HÙi, 
Quay thuoc Ái Tién |huyÇn Ninh Giang, 

tinh Hai Duong 
1 Bui ThË Ái 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc| 
khong kê don bào quàn o diêu kiÇn thuong (bao góm cå thuóc thuoc danh| 
muc thuoc, durgc chât thuÙc danh muc chât bË cám siu dung trong mot só Só nhà 492, duòng 

391, khu La Tinh, thË ngành, lnh ve; không bao gôm: våc xin, thuÓc djc. thuÖC gay, nghien,293-22/IGPP 19/8/2022 

trán Tu Ky, huyên Tüt |thuóc huóng thán, thuóc tien ch¥t, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có 

Ky, tinh Hâi Duong 

rtNH Truong Thanh 
2 

Dugc sT Quay thuóc Manh 

trung câp Vân Vân 
chra dugrc chât gây nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa drgc chát huóng 

thán, thuóc dang phói hop có chia tièn chái, thuóc thuÙc danh muc han che 

bán lè). 

Mua và bán lé thuÑe thuÙc danh muc thuóc thiét y¿u và danh måc thuóc| 

khong kê don bào quàn à dieu kiÇn thuong (bao gôm cà thuóc thuÙc danh 
Thôn Cao Xá, x� Cao muc thuóc, dugc chât thuÙc danh muc chat bË câm sit dung trong mÙt só| 
|An, huyên Câm 
Giàng, tinh Häi 

Duong 

ngành, linh vec; không bao gôm: v�c xin, thuóc �Ùc, thuoc gay, nghen 294-22/GPP |19/8/2022 
thuóc heng thân, thuóc tièn chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có 

chia dupe chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có cha dave chát humg 

than, thuóc dang phói hop có chéa tiên chát, thuóc thuÙc danh muc han che 

báan le). 

Dugc ST 

cao dangNgân 
Quay thuoc Thåo 

3 LE Thi/ Tâm 

Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuóc thiêt y�u và danh muc thuôc 

Thùa dát só 208a, to |không kê �on bäo quån ó diêu kiÇn thuòng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 

ban dò só 02, khu dân |góm cå thuoc dang phôi hop có chúa degc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôi| 
Cur Treu Thái, thi trán hop có chta duye chát hundng thán, thuóc thuÙc danh mc thuóc, dievc chät 295-22/GPP 19/8/2022 

Thanh Mien, huyÇn 
Thanh Miên, tinh Häi ldÙc; không bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuÓc huóng thân, thuoc 
Duong 

Quay thuoc Trung 
Nguyên ThË Män Dugc sT 

trung câp Kiên 
4 huoc danh muc chât bj câm sie dung trong mÙt só ngành, linh vyec, thuoc 

tien chát, thuóc phóng xg, thuóc dang phói hop có chúa tién chât, thuóc 

thuoc danh måc h¡an ché bán lé). 



STT Ho và tên THCM Tên Ten co s Dja chi/tru so Pham vi kinh doanh S6 GPs Ngày câp 

Mua và bán lé thuóc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuóc 
khong kê don b£o quán ß dièu kiÇn thurÝmg và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

goim cà thuóc thuÙc danh muc thuóc, dage cháa thuÙc danh myc chát bj cám 
st dung trong mÙt só ngånh, Iinh ac, thuóc dÙc; khóng bao gôm: v�c xin., Duoc sT 

trung câp 
Quay thuoc Minh 
Thu 

Thon Noi, x� Toàn 
Thang, huyÇn Gia 

Loc, tinh Häi Duonguoc gay nghi�n, Ihuoc hrong than, thuóc tiên chát, thuóc phóng x¡, thuóc 5 Doàn ThË Thu |296-22/GPP |19/8/2022 

dang phói hop có chia duge chát góy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chia 

duyc chát hang thán, thuóc dang phói hop có chita tién chát, thuóc thuÙc 
danh muc han ché bán lë. 

Mua và bán lé thuóc b£o quán ß diÁu kiÇn thuong vå diÁu kiÇn l¡nh 2°C 

Thua dát só 25, tò b£n|8°C (bao gôm cà thuóc dang phói hop có chúa dugc chát gây nghiÇn, thuóc 

dang phói hop có chia dugc chát huing than, thuóc dang phói høp có chúa 

tên chát, thuóc thuÙe danh mye thuóc, duage chát thuÙc danh muc chát bi 

Quoc, TP Hai Duong, cám st dung trong mÙt só ngành, l+nh vyc, thuóoc doc; không bao góm: vãc 

xin. thuóc gáy nghiÇn, thuóc huomg thàn, thuóc tièn chát, thuóc phóng xa 

XH.C.N 
Duoc sT 

dai hoc 
Nhà thuoc Hùng 

Phuong 
do só 25, khu Tièn 
Trung, phuòng Ai Nguyen Quang 

6 |297-22/GPP19/8/2022 
Tuân 

tinh Häi Duong 

thuoc thuoc danh måc h¡n ché bán lë). AI DLO 

KT. GIÁM �ÓC TRUÖNG PHÒNG NGHIÆP Vr DUÇC & 
QUAN LY HÀNH NGHÈ Y TÉ Tu NHÂN NGUOI L BÅNG PHÓ GLÁM DÓC 

A .. HOA 

so Y 
PHAM DUC LUYEN PHANTHUU THANH PHAM THI HUONNG 


