
DANH SÁCH CÁC CO Sß DAT TIÊU CHUÁN GPP CÁP NGÀY 23 THÁNG S NÄM 2022 

STT Ho và tên THCM Tên co so Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh sá GPs Ngày cáp 

Mua và bán lé thuóc thuÙc danh muc thuÑc thiét yéu và danh myc thuóc 
không kê don báo quán à �ièu kiÇn thuÝng và �ièu kiÇn lanh 2°C -8°C(bao 
gom cà thuóc dang phói hop có chita durgc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói Thôn An Diên 

Nguyên Thj Kim| Dugc si Quay thuóe Kim |Giáp, xä Công Hôa, |hop có chiia dugc chát hang than, thuóc thuÙe danh muc thuóc, duve chát 

Dung 192-22/GPP |23/5/2022 trung câp Dung thuoc danh måc chát bË cám st dung trong mÙt só ngành, l+mh vue, thuóc 
doc; khong bao gôm: v�c xin, thuóe gay nghiÇn, thuóc huóng than, thuóc 

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

huyên Nam Sách, 
tinh Hài Duong 

Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måc thuóc thiêt yêu và danh muc thuóc 
không kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

Cho La, thón La �ôi, |8óm cà thuóc dang phói hop có chiúa duoc chát gy nghiÇn, thuóc dang phói| 

hop có chnia duoc chát huong than, thuoc thuÙc danh måc thuóc, drgc cha 193-22/GPP 23/5/2022 Dugc si Quày thuÑc só 25 -

2 Hoàng ThË Thuytrung cáp Hoàng ThË Thùy 
xa Hop Tién, huyÇn 
Nam Sách, tinh Hai huoc danh muc chát bË cánm si dung trong mÙt só ngành, lmh vrc, thuóc 

doc; khong bao gôm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc 
ien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chta tiên chá, thuóe 

Duong 

thuoc danh måc h¡n ché bán lë). 

Mua và bán lë thuóc thuÙc danh måc thuÑc thi¿t yéu và danh muc thuóc 
không kê �on bào quàn o �iêu kiÇn thuông và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

gom cå thuóc dang phói hop có chita dugc chát gây nghiÇn, thuoc dang phói| Thôn Bùi Thugng, x�lhm có chita durgc chát huóng thán, thuoc thuÙc danh myc thuoc, drgc chat194-22/GPP 23/5/2022 
Duoc s Luong ThË Anhtung cáp Luong ThË Anh 

Quay thuoC 50 Phú DiÁn, huyÇn Namh danh muc chát bË cám sir dung trong mÙt só ngành, l+nh vyc, tnuoc 

23 

|194-Sách, tinh Hài Duong 
doc; khong bao góm: v�c xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóoc 
tien chat, thuóc phóng xa, thuôc dang phÑi hop có chita tiên chát, thuoc 
thuoc danh måc h¡n ché bán lë). 



Pham vi kinh doanh 
s GPs Ngày cap 

STT Ho và tên TDCM Tên co sÑ Dja chi/trs so 

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

không kê don bào quàn o �iêu kiÇn thuÝng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C(bao 

Thôn Thuong Duong, gôm cå thuóc dang phôi høp có chúa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôi| 

Quay thuóc só 07 -xä Nam Trung, huyÇn hop có chta duyc chât huróng thân, thuóc thußc danh måc thuôc, duugc chat 

thuoc danh måc chát bË cám sit dung trong mot só ngành, l+nh vuc, thuóc 

doc; khong bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn,thuóc huóng thán, thuóc 

tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa tiên chát, thuóc 

|195-22/GPP |23/5/2022 
Duoc si 

4 Dang ThË Thanh trung cáp Hiên Thanh Nam Sách, tinh Håi 

Duong 

thuoc damh myc h¡n chê bán lë). 

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

không kê �on bào qu£n & �iêu kiÇn thuòng và �iêu kiÇn lanh 2°C-8°C(bao 

gom cà thuoc dang phói høp có chca duoc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 
Thôn LE Hà, xã 

Thanh Quang, huyÇn hop có chka duyc chât huóng thân, thuôc thu�c danh muc thuöC, diuge chat196-22/GPP 23/5/2022 

Nam Sách, tinh Hài 

Duong 

Quày thuóc só 24 -

Dugc sT 
S Nguyên ThË Lan trung cáp Nguyén ThË Lan |thuoc damh måc chát bË câm st dung trong mot sô ngành, l+înh vyrc, thuÑoc 

doc; không bao gôm: v�c xin, thuôc gây nghiÇn, thuoc huóng thân, thuóc 

tién chat, thuoc phóng xa, thuóc dang phói høp có chúa tiên chát, thuóc 

thuoc damh muc h¡n chê bán l�). 

só 225 Nguy�n 
Träi, khu Hoàng 

Mua và bán l� thuóc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc 

không kê don bào quàn ß diêu kiÇn thuômg và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

gom cà thuóc dang phói hop có chúa duoc chát gây nghiÇn, thuóc dang phôi 

Dugc si Quày thuóc Tu¥n Hanh, thË trân Nam |hop có chita dugc chät huóng thän, thuoc thu�e danh myc thuoc, drgc chat197-22/GPP 23/5/2022 

trung cap Khánh 6 Dau ThË Khánh Sách, huyÇn Nam 

Sách, tinh Hai 

Duong 

thuoc danh måc chût bË câm sir dung trong mÙt sô ngành, linh vyc, thuoc 

doc; khong bao góm: väc xin, thuóc gay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 

tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phÑi hop có chúa tiên chât, thuóc 

thuoc danh muc h¡n ché bán lé). 



STT Ho và tên THCM Tên co so Dja chi/try so Pham vi kinh doanh s6 GPs Ngày câp 

Mua và bán lé thuôc thuÙc danh måc thuÑc thiêt y¿u và danh måc thuôc 
|không kê dom båo quán à diÁu kiÇn thurong và dièu kiÇn lanh 2°C -8°C(bao 

s6 249 Trán Pho, khu gom cá thuóc dang phÑi hop có chia deoc chát gáy nghiÇn, thuoc dang phói La V�n Càu, thË trân 
|Nam Sách, huyÇn 
Nam Sách, tinh Håi 

Duong 

Dugc sT 

trung cáp Nguyén ThË Thu 
Quay thuóc só 10 - hap có chia dupe chát hrong than, thuóe thuoc danh muc thuóc, dugc chát 

thuoc danh måc chát bË câám sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vuc, thuoc 
| doc; khóng bao gôm: våc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóe 

tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa ti¿n chát, thuóc 
thuoc danh måc hgn chê bán lé). 

7 Nguyen ThË Thu 
198-22/GPP 23/5/2022 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 
khong kê dom båo quan & diÁu kiÇn thuròng và dièu ki�n lanh 2°C -8°C (bao 

so S2ran Phu, khu gom cà thuóc dang phói høp có chta dugc chát gây nghiÇn, thuoc dang phoi"| La V�n Câu, thË trân 

Nam Sách, huyÇn 
Nam Sách, tinh Hài 

Duong 

Dugc sT 

trung cáp Dõ ThË Hoe 
Quày thuóc só 09 - hop có chia dugc chát huróng thân, thuôc thuÙc danh myc thuóc, daurge chat199-22/GPP 23/5/2022 thuoc danh muc châát bË câm sù dung trong mot sô ngành, l+nh vyc, thuôc 

doc; không bao góm: v�c xin, thuoc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóoc 
tien cha, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi hop có chira tién chât, thuoc 
|thuÙc danh muc han ché bán lé). 

8D Thij Hôe 

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

không k don båo quàn o diêu kiÇn thuòng và diêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 
gom cà thuóc dang phôi hop có chúa dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chita duyc chát huóng thán, thuóc thuÙc danh muc thuoc, augc Cna 200-22/GPP 23/5/2022 thuoc danh muc chát bË câm st dung trong mot sô ngành, l+nh vuc, thuóc 
doc; khong bao gôm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thán, thuÑc 
tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chnia tien chát, thuóc 
thuoc danh måc h¡n chê bán le). 

s6 123 Nguy¿n 
HAL 

Dugc si 
9 Trán ThË Thanh trung cáp Trân ThË Thanh 

Quay thuóc só 32-Tr�i, thË trân Nam Quày thuóc sö 52 |sSách, huyÇn Nam 
Sách, tinh Håi 

Duong 



S6 GPs Ngày câp 
Pham vi kinh doanh 

STT Ho và tên TÐCM Tên co so Dja chi/trs so 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuóc thi¿t yéu và danh måc thuôc 

khong kê don båo quàn o �iêu kiÇn thrÝng và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

Thôn Bjch �ông, x�gom cà thuóc dang phói hop có chiia dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 

Quày thuÑc sÑ 08 -|Nam Chính, huyÇn |hop có chúa dugc chát hróng thân, thuóc thu�c danh myc thuoc, dirgc char 201-22/GPP |23/5/2022 
10 D Thi Xuyén Dugoc sT 

trung cáp D ThË Xuyén Nam Sách, tinh Håi thuoc danh myc chát bË cám sit dung trong mot só ngành, l+înh vrc, thuóc 

doc: khong bao gôm: väc xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thdan, thuÑc 

tiên chat, thuóc phóng xa, thuóc dang phói høp có chiia tiên chât, thuôc Duong 

Thuoc danh måc h¡m chê bán l�). 

Mua và bán lë thuÑc thuÙc danh måc thuÑc thi¿t yêu và danh muc thuôc 

không kê don bào quàn & �iêu kiÇn thuÝng và diêu kiÇn l¡nh 2°C -8°C(bao 

gom cà thuóc dang phói høp có chita durc chât gây nghiÇn, thuóc dang phói 
hop có chra duyc chát huóng thân, 1huôc thuÙc danh muc thuÖC, dirgc chat 202-22/GPP 23/5/2022 
thuoc danh måc chát bË câm su dyung trong mÙt só ngành, l+nh vzrc, thuôoc 

doc; khong bao góm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuoc huóng thân, thuóc 

tiên chat, thuóc phóng xa, thuóc dang phoi hop có chúa tiên chai, thuóc 

thuoc damh måc han chê bán le). 

Thôn An �iên 

Xuân, x� Công 
Hoa, huyÇn Nam 

Sách, tinh Hài 

Duong 

Quay thuóc Phú 
11 Pham ThË Trà 

Duoc sT 

cao d�ng Trà 

Mua và bán lé thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc 

khong kê �on bào quán & �iêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C(bao 

Thôn Tóng Xá, x� gom cà thuóc dang phói hop có chita duoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 

Quay thuóc sÑ 17 -Thanh Quang, 
12 Nguyén Thi Lieu|trung cápNguyen ThË Lieu |huyên Nam Sách, 

tinh Hai Duong 

hop có chnta duoc chát huóng thán, thuoc thuÙc danh måc thuöc, dicgc cha" 203-22/GPP 23/5/2022 

thuoc danh myc chát bË cám st dung trong mÙt sô ngành, lmh vuc, thuóc 

doc; khong bao gôm: vãc xin, thuoc gây nghiÇn, thuoc huóng thán, thuóc 

tiên chát, thuóc phóng xa, thuôc dang phôi hop có chúa tiên chât, thuóc 

thuoc danh måc h¡n chê bán l�). 

12 Nguyén ThË Li�uDrgc sT 



sá GPs Ngày cáp 
TDCM Dia chi/try so Pham vi kinh doanh 

STT Ho và tên Tên co sÑ 

Mua và bán lè thuóc thuÙc danh muc thuóc thiêt yêu và danh muc thuóc không kê| 

don bào quán ó �iêu kiÇn thuômg (bao góm cà thuóc thuÙe danh myc thuóc, duoc| 

chát thuoc danh muc chát bË cánm sit dung trong mÙt só ngành, linh vuc, thuóc dÙe;| 
Thôn Dinh Trai 

13 Nguyên Vän 

Binh 
Xuyên, huyên Binh |khóng bao góm väc xin, thuóe gáy nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc tién chát, thuóe |204-22/GPP 23/5/2022 

Giang, tinh Hài 

Duong 

Dugc sT 

trung cáp Minh 
Quay thuÑc BinhNhu, x� Binh 

phóng xa, thuóc dang phói hop có chúa duge chát gáy nghiÇn, thuóe dang phói hop 

có chra dugc chât huóng thán, thuoc dang phói hop có chéa tién chát, thuoc thuoe| 
danh muc han ché bán lë). 

Mua và bán lé thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh muc thuôc 
không kê don bào quàn & diêu kiÇn thuÝng và diêu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C (bao 

Nga tu chg Lai Vu, xä gom cà thuoc thuÙc danh måc thuoc, dugc chát thuoc danh måc châa bj câm| 
|Lai Vu, huyÇn Kim 

Thành, tinh Hài 

Duong 

Sit dung trong mÙt só ngành, linh vc, thuoc doc; khóng bao göm: vac xin l205-22/GPP 23/5/2022 

thuoe gay nghiÇn, thuôc huóng thân, thuóc tiên chât, thuóc phóng xa, thuóc 

dang phoi hop có chúa duroe chát gây nghÇn, thuóc dang phôi hop có chúa 

duegc chát hung thân, thuóc dang phói hop có chia tiên chát, thuóc thu�e 

danh muc han ché bán l�). 

Dugc s+ Quay thuóc Tâm 

trung câp Dugc 
14 Bui Thj MË 

Mua và bán lë thuóc bão quàn ó diêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc dang phói hop 
434 Tràn Phú, thË trán |có chta dieoe chát gy nghien, thuóc dang phói hop có chita dagc chát huing thán, 

Nam Sách, huyÇn 
|Nam Sách, tinh Häi 

Duong 

thuóc dang phói hop có chra tien chát, thuóc thuoc danh myc thuóc, degc chút 
thuoc danh muc chát bË cám stt dung trong mÙt só ngành, Iinh yec, thuóc doc; không 
bao gom: vãc xin, thuóe gáy nghiÇn, thuóc huÛng thán, thuóc tiên chát, thuóc phóng 

xa, thuóc thuÙc danh muc han chë bán léë). 

Tran Thi Thu 
15 Huonmg 

Duoc sT Nhà thuóc �ông 

dai hoc 206-22/GPP |23/5/2022 Nhát 



STT| Ho và tên THCM Tên co so Dia chi/trs so Pham vi kinh doanh 
s6 GPs Ngày cáp 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thi¿t y¿u và danh måc thuôc không kê| 

don bao quän ð �iêu kiÇn thuòng (bao góm cå thuóc thußc danh måc thuóc, duegc 

Thôn �ông Phan, xã |chât thuÙc danh muc ch¥t bË cám su dung trong mÙt sô ngành, l+nh vyuc; không bao 

16 Nguyén ThË 

Huong 
Duoc sT Quay thuóc Minh 

trung câp Huong 
Dong Lac, huyÇn Nam|góm v�c xin, thuóc dÙc, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng than, thuóc tien chá, thuóc|207-22/GPP 23/5/2022 

Sách, tinh Håi Duong |phóng xa, thuóc dang phói høp có chúa duegc chát gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop| 

có chúa dugc chát huóng thán, thuóc dang phói hop có chúa tién chát, thuóc thuÙc 

danh muc h¡n ché bán lë). 

S6 5A Trån Hung 
Dao, thË trân Nam 

Sách, huyÇn Nam 

Sách, tinh Hái Duong |doc; không bao gôm: v�c xin, thuóc gây nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc 

Mua và bán l� thuôc thuÙc danh måe thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 

không kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thuong và �ieu kiÇn l¡nh 2°C-8°C(bao 

gom cà thuoc dang phói hop có chiúa duoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôoi 
hop có chiia duoc chát huóng thân, thuoc thu�c damh myc thuOc, digc chat 208-22/GPP |23/5/2022 

thuoc damh måc chât bË câm sit dung trong mot sÑ ngành, lînh vyc, thuóc Trån Thi Thùy 
17 

Dugc s+ Quay Thuôc Tâm 

trung câp Dúc Van 

tien chat, thuoc phóng xa, thuóc dang phôi hop có chra tién chât, thuóc 

thuoc damh måc han chê bán lé). 

TE 
Häi Duong, ngay tháng 5 n�m 2022 

TRUÖNG PHÖNG NGHI�P Vr DUQC & 

QUÄN LÝ HÅNH NGHË Y TÉ TU NHÄN 
KT. GIÁM �ÓC 
PHÓ GIÁMDÓC NGUOI L BANG 

ONG 

so 
PHAM TH. HUONG PHAM DÚC LUYEN PHAM HÜU THANH 


