
DANH SÁCH CÁC CO SÖ �AT TIËU CHUÁN GPP CAP NGAY 21 THÁNG 6 NAM 2022 

Pham vi kinh doanh só GPsNgày cap 
STT Ho và tên THCM Tên co' so Dia chi/trs so 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuôc thiêt yéu và danh måc thuôc không kê 

don bào quàn ß diêu kiÇn thuong (hao góm cà thuoc thuÙc danh muc thuoc, duoc 

Thôn An Dông, xâ An |chât thuÙc danh muc chát bË càm sit dung trong mÙt so ngành, linh vurc; khóng bao 

Duoe si Quay thuoc Bách 
Binh, huyen Nam gom vãc xin, thuóc dÙc, thuóc gáy nghièn, thuoc huing thán, thuoc tiën chát, thuóc 240-22/GPP 21/6/2022 

1 Le Th/ Hoa 

Sách, tinh Häi Duong phóng xa, thuoc dang phoi høp có chita dugc chat gáy nghien, thuoc dang phoi hop 

có chita dugc chât huóng thán, thuoc dang phoi hop có chia tiên chåt, thuoc thuýe 
rung cap Hoa 

danh muc han ché bán le). 

|Mua và bán l� thuóc b£o quàn ß dieu kiÇn thuong (bao góm cà thuÓC dang 

phoi hop có chia dugc chit gáy nghien, thuóc dang phôi hop có chita d1ugre 

chat huong thán, thuoc dang phói høp có chita tien chåt, thuóc thu�c danh 

muc thuoc, durgc chât thuoc danh myc chát bË cám sir dymg trong mÙt só 

nganh, lnh vrc, thuóc dÙc; khóng bao gom: vãc xin, thuOc gay nghien, 

huoc huóng thán, thuOc tien chát, thuoc phóng xg, thuóc thuÙc danh myc 

han chê bán lë). 

S6 1B. pho Lê 

Hông Phong, 
Nhà thuoe TUE 

OANH-CONG TY| 
CO PHAN DUOC Phuong Nguyén 

VAT TU'Y TÉ 
HAI DUONG 

241-22/GPP 21/6/2022 Drgc si 

dai hoc 
2 Lrong ThË �înh 

Trai, thành phô Hài 

Duong, tinh Hài 

Durong 

Nhà thuoc THUY Sô nhà 118, phô Lê 

TUYEN-CÓNG |Hông Phong, 
phuong Nguyên 

DUOC VAT TU Tr�i, thành phô Hai 

|Duong, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán lë thuoc bào quàn ß dieu kiÇn thuong (bao góm c thuoc dgng 

phoi hop có chira dugc chát gáy nghiÇn, thuoc dang phôi høp có chia duegc 

chát hrong thâan, thuoc dang phôi hop có chia tiên chát, thuoc thu�e danh 

muc thuóc, duge chât thuÙc danh myc chát b/ câm sie dung trong mÙt só 

ngamh, linh virc, thuóc dÙc; không bao gom: vãc xin, thuoc gây nghien, 

thuoc hrong thán, thuóc tiên chát, thuoc phóng xa, thuôc thuÙc danh muc 

han che bám lë). 

Vuong Hüng 
Manh 

Duoc s TY CO PHÂN 

dai hoc 

242-22/GPP 21/6/2022 

Y TE HÅI 

DUONG 

Mua và bán lë thuoc thuÙc danh måc thuoc thiët yëu vå danh måe thuoc| 
khong kê don bào quàn o dieu kiÇn thuong và dieu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 

Thôn Quynh Huê, xã gom ca thuoc thuÙc danh myc thuoc, duryc châat thu�e danh muc chât bË câm| 

Thông Nhât, huyÇn 

Gia Loc, tinh Häi 

|Duong 

stt dng trong mÙt só ngành. Iinh vre, thuoc dÙc; khong bao gom: vac xn243-22/GPP 21/6/2022 

thuoc gay nghiÇn, thuóc huóng than, thuoc tièn chât, thuoc phóng xg, thuoc| 

dang phoi hop có chira durgc chât gáy nghên, thuoc dang phói hop có chúa 

dugc chat hnróng thân, thuoc dang phôi høp eó chira tien chât, thuóc thu�e| 

damh muc hqan chê bán lè). 

Quay thuôc Thanh |Dugc si 

trung cap Binh 
4 Pham ThË Binh 



Ho và tên Ten co so Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp STT THCM 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yeu và danh måc thuoc 

khong kê don bào qu£n ó diéu kien thurong và diêu kiÇn lanh 2°C - 8°C (hao 

gom ca thuóc dang phoi høp có chra dugc chat gaiy nghiÇn, thuoc deng phoi| 
hop có chia drgc chát hróng thán, thuóc thuoc danh muc thuóc, dirge char 244-22/GPP 21/6/2022 

thuoc damh muc chát bË cám sr dung trong mot só nganh, l+nh virc, thuóc 

doc; khong bao góm: vac xin, thuóc gáy nghiÇn, thuoc hrong thàn. thuóc 

tiên chat, thuóc damg phói høp có chiia tien chát, thuóe phóng xa, thuóc 

thuoc danh måc han chê bán lë). 

Thi tu Yet Kiêu, x� 
Yet Kieu, huyÇn Gia 

Duge si 
5 Dng ThË Thu Quay thuóc só 27 

trung cap Loc, tinh Hài Duong 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh myc thuô 

khong kê don bào quan ß diêu kiÇn thuong (bao góm cà thuoc thuoc danh 

muc thuoc, drgc chât thuoc danh myc chát bË câm sit dung trong mot sô 

ngàmh, Inh urc: khóng bao gom: väc xin, thuóc dÙc. thuóc gy nghuen. |245-22/GPP 21/6/2022 

|thuoc hrómg than, thuóc tiên châat, thuoc phóng xa, thuóc dang phói hop co 

chia duoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phoi høp có chta drgc chát huong 

than, thuoc dang phói hop có chia tién chât, thuoc thuoc danh muc han ché 

bein le) 

Duoe si 

trung cap Mai 

Thon Nghia Xá, xã 

Dai Son, huyÇn Tr 

Ky, tinh Häi Duong 

Quay thuoc Phuong 
6 Duong ThË Lya 

KT. GIÁM �ÖC TRUONG PHÖNG NGHIÆP Vr DUQC & 

QUANLÝ HÀNH NGHÉ Y TË TU' NHÂN NGUOI LAP BÁNG PHÓ GIÁM �ÖC 
-.A HOA 

sO Y TE 

NH H 
PHAM DUC LUY�N 

SAL DIO 

PHAMHÜU THANH PHAM THI HUONG 


