
DANH SACH CÁC CO SÞ DAT TIÉUu CHUÅN GPP CÁP NGÀY 21 THÁNG7 N�M 2022 

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

So nhà 09 ngõ 22 
duong Thanh Binh, 
phuong Thanh 
Binh, TP Häi 

Duong 

Mua và bán buôn thuôc bào qu£n o diêu kiÇn thuong và diêu kiÇn l¡nh 2°C -

8C (bao gom cå thuóc dang phói hop có chta durc chát gáy nghiÇn, thuóc 
dang phói hop có chia duoc chát huóng thán, thuóc dang phoi hop co Chira 269-22/GDP |21/7/2022 
tién chát, thuóc thuÙc danh muc thuóc, drgc chát thuÙc danh muc chát bË 

cam ste dyng trong mÙt só ngành, l+nh vuc, thuoc dÙc; khóng bao góm: v�c 

xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa). 

Dugc si 1Dinh ThË Häi Binn dai hÍc 
Công ty cô phân 
IMF Viet Nam 

Mua và bán lë thuoc båo quàn ó �ieu kiÇn thuông và diêu kiÇn lanh 2°C -

8°C (bao góm cà thuóc dang phôi hop có chia dugc chât gáy nghiÇn, thuóc 
Khu dan cu Mat Son, |dang phói hop có chúta degc chát huóng thán, thuoc dang phói hop có chira 

Dugc s 

dai hoc 
Nhà thuoc Phuong phuong Chi Minh, 

TP. Chí Linh, tinh Häi 

Duong 

2 Dào ThË Phuong 270-22/GPP 21/7/2022 Liên chat, thuoc thuÙc danh myc thuóc, dugre chát thuÙc danh muc chât bË 

cám sit dung trong mÙt sô ngành, linh vyc, thuóc dÙc; không bao góm: våc 
xin, thuoc gay nghiÇn, thuoc huóng thâan, thuóc tién chát, thuóc phóng xg, 
thuoc thuoc danh muc han chê bán lë). 

Hoàn 

XH 

Khu dân cu Try 

Thugng, phuong 
Dong Lac, TP. Chi 

Linh, tinh Håi Duong thuóc damg phói hop có chia duage chât huing thán, thuoc dang phói hop có 

Mua và bán lë thuóc bào quán o dieu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóc thuÙc 
danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chát bi cám sit dung trong mÙt 
so ngành, Iimh vure; khóng bao gom: vác xin, thuóc gây nghiÇn, thuÑc haing 
than, thuóc tien chái, huóc dang phói hop có chia duoc chát gáy nghiÇn, 

N Nguyén ThË Thu 

Phuong 
Dugc si 
dai hoc 

Nhà thuoc Tuyên 

Thúy 
271-22/GPP |21/7/202H 

chia tiên chát, thuóc dÙc, thuóc phóng xa, thuóc thuÙe danh muc han ché 
bán le) 

Mua và bán lë thuôc thuÙe danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuoc 
không kê don bào quàn à diêu kiÇn thuong và diÁu kiÇn l¡nh 2°C- 8°C{bao 
gom cà thuóc dang phÑi høp có chra dupc chát gây nghiÇn, thuoc dang phôi Thôn Man �ë, xã 

Nguyên Quang 
Bon 

Dugc sT 

cao dang 
Quay thuóc Hà LanNam Trung, huyÇn hop có chta dugc chát huimg thân, thuóc thuÙc danh myc thuðc, dugc chat272-22/GPP 21/7/2022 

|thuÙc danh muc chát bË câm st dung trong mÙt só ngành, l+nh vec, thuoc 
doc; khóng bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuöc huóng thán, thuóc 

tiên chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chita tiên chât, ihuóc 

thuoc danh muc h¡n ché bán lë). 

Nam Sách, tinh Hài 

Duong 



STT Ho và têen THCM Tên co so Dja chi/try so Pham vi kinh doanh So GPs Ngày câp 

Mua và bán lé thuoc bào quàn o dieu kiÇn thrÝng (bao góm cà thuóc dang 
phoi hop có chúa drgc chát gâay nghiÇn, thuóc dang phói hop có chia dagc 

chát hrong thán, thuóc dang phÑi hop có chiúa tién chát, thuóc thuÙc danh 
KDC Vàng Gián ci, 

Dugc sT 
5 vü ThË Ngoc Men dai hoc TP Chi Linh, tinh Hai uc thuóc, dugc chát thu�c danh muc chât bË cám sit dung trong mÙt sÑ 

Duong 

Nhà thuóc �ai Phúc phuong Hoàng Ti¿n, 
273-22/GPP 21/7/2022 

ngành, linh vuc, thuóc dÙc; không bao góm: v�c xin, thuoc gáy nghiÇn, 
thuoc huóng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng xa, thuoc thuÙc danh muc 
han ché bán lë). 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc 
khong kê don båo quàn à dieu kiÇn thuÝng và dieu kiÇn l¡nh 2°C 8°C(bao 

Só 203 Tràn Phú, thi gonm cà thuoc dang phôi hop có chia duore chát gáy nghiÇn, thuóe d¡ng phói 
Quay thuoc Tâp Hà-trán Nam Sách, huyÇn hop có chia dugc chát huóng thán, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chá 

trung cap CTCP Y té Tâp Ha Nam Sach, tinh Hai thuoc danh muc chát bi cám sit dung trong mÙt só ngånh, I+nh vac, thuóc 

doc; không bao gôm: vàc xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng than, thuóc 

riên chát, thuóc phóng xa, thuóe dang phói hop có chta tiên chát, thuoc 

Nguyen ThË Ngoc |Dugc s+ 
6 

Hiên 274-22/GPP 21/7/2022 
Drong 

thuoc danh muc han ché bán lé). 

Mua và bán lë thuôe báo quàn ó �iêu kiÇn thuòng (bao göm cá thuóc thuÙc 
danh muc thuoc, dugc chát thuoc danh myc chát bË cám sù dung rong mÙt| 

Nguyen Tién 

Dong 

S6 70 pho LE Nghía, só ngành, l+nh vuc; không bao góm: v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gay nghiÇn, phuong Tú Minh, TP 
Hai Duone. tinh Häi huoc huóng thán, thuóc tiên chât, thuóc phóng xa, thuóc dang phói høp có |275-22/GPP |21/7/2022 u Nhà thuóc t)uc rnue Hai Duong, tinh Haihia duoc chát gây nghiÇn, thuoc aang P 

|dai hoc chita duge chát gáy nghien, thuóc dang phói hop có chúa dugc chát hucóng| 

than, thuóc dang phói hop có chia tiên chát, thuóc thuÙe danh muc han ché 
barn lé). 

Duong 

Ki ot cho Tièu 

Trung. phuòng Ai lchát huong thán, thuóe dang phói hop có chéa tiên chát, thuóc thuøc danh 

Mua và bán lè thuôc bào quän ô di¿u kiÇn thuòmg (bao gôm cå thuoc dang 

phói hop có chia dugc chát gy nghiën, thuóc dang phói hop có chia duove 

Pham Thi Thanh Dugc síNha thuoc Hoang Ouóc. TP Häi 
Hiêu muc thuoc, dugc chât thuóc danh myc chát bj cam sie dung trong mÙt só 

nganh, Iinh vuc, thuóc dÙc: khóng bao göm: vác xn, thuÑc gáy nghiÇn, 
huoc huóng thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuóc thuÙc danh muc 
han che bán lë). 

276-22/GPP 21/7/2022 dai hoc Huy Duong, tinh Häi 

Duong 



STT| Ho và tên TDCM So GPsNgày càp Tên co so Dia chi/tru sÝ Pham vi kinh doanh -

Mua và bán lè thuóc bào quån ß �iêu kiÇn thuong (bao góm cå thuóc thuÙc| 

danh muc thuóc, dugc chá1 thuÙc danh muc chát bË cám sit dng trong mÙt 

So 70 pho inh Loc.só ngành, l+nh vmrc, thuóc doc; khóng bao gom: v�c xin, thuóc gáy nghién. 
Duoe si 

dai hoc 
Nguyên ThË phurong Tân Binh, TP 

Hai Duong. tinh Hai |thuðc huróng than, thuóc tiên chát, thuoc phóng xa, thuóc dang phói hop có 277-22/GPP 21/7/2022 

Duong 

9 Nhà thuóc Tân An 
Phuong Quynh Häi chica durgc chát gáy nghiên, thuóc dang phi hop có chira drgc chát heng 

than, thuóc dang phôi hop có chúa tien chât, thuóc thuÙc danh muc han ché 

bam le). 

TRUÖNG PHÒNG NGHIÆP Vr DUQC & 

QUÄN LÝ HÀNH NGHÈ Y TÉ TU NHÂN 
KT. GIÁM DÓC 
PHÓ GIÁM DÓC NGUOI L BANG 

PHAM TH. HUONG PHAM DUC LUYEN PHAM HÜU THANH 

VIET 
E 
ONG 


