
DANH SACH CAC CO sÞ �AT TIÉU CHUÁN GPP C¢P NGÀY 29 THÁNG 6 NAM 2022 (dot 4) 

TÐCMI Dia chi/try so_ So GPs Ngày cap STT Ho và tên Ten co so Pham vi kinh doanh 

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

khong kê don bào quàn ó diêu kiÇn throng và diéu kiÇn l¡nh 2°C - 8°C/bao 

Thon Cao Xá, x� Cao gom cà thuóc dang phói hop có chuia dugc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phôi 

An, huyen Câm 
Giàng, tinh Hai 

|Duong 

hop có chra droc chât huróng thâan, thuóc thu�c damh myc thuóc, drgc chät 246-22/GPP 29/6/2022 
thuoc danh muc chát bi cám sir dung trong mÙt só ngàh, linh vrc, thuóe 
doc: khong bao gôm: vãc xin, thuóc gáy nghién, thuóc huróng than, thuoc 

tièn chá, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chia tièn chát, thuóc 
thuoc danh muc han chê bán le). 

Duoc si Quay thuoc Trân 
trung câp |Hoan 1Tran ThË Luong 

Mua và bán lë thuoc thuÙc danh myc thuoc thiêt yêu và danh måc thuoc 

không kê don b£o quàn ß dièu kiÇn thuòng và dièu kiÇn lanh 2°C-8°C/bao 
gom cå thuóc dang phói hop có chra drgc chát gáy nghién, thuóc dang phói 

hgp có chita droc chát hróng thân, thuöc thuÙc danh mc thuoc, dugc Cha 247-22/GPP 29/6/2(22 
thuoc danh myc chát bË cám sir dung trong mÙt só ngành, linh vrc, thuoc 
doc: khong bao gôm: vac xin, thuóc gáy nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc 

tien chá, thuóc phóng xg, thuóc dang phôi høp có chia tiên chât, thuoc 

thuoc damh muc han chê bán lë). 

#C 

Thôn Bac, xã Cô 
Düng, huyên Kim 
Thành, tinh Hài 

Duong 

Quay thuoc Binh Duoc sT 

trung cap Phuong 
Nguyén Quy 

2 
Khoan 

Mua và bán lè thuÑc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| 
không kê don bão quan ß dièu kiÇn thuong (bao gom cà thuóc thuÙe danh 
muc thuóc, durgc chát thuÙc damh muc chát bË câm sit dung trong mÙt só| 
ngành, linh yuc; khóng bao góm: vãc xin, thuoc dÙc, thuðc gay nghiÇn, Dugc s 

trung câp 

Quay thuoc Câm 

Van 

ThË tu Le Loi, x� Lê 

Loi, thành phô Chí 

Linh, tinh Häi Duong uOC og than, thuÖC tiën chât, thuÑc phóng xa, thuóc dang phói hom cá248-22/GPP |29/6/2022 3Nguy�n ThË Hoa 

chita duroc chát gáy nghien, thuoc dang phói hop có chia dugc chât huróng 

than, thuóc dang phói hop có chúa ti¿n chàt, thuóc thuÙc danh muc han chê 

bain le). 

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

khong kê don bào quán à diêu kiÇn thurong (bao gôm cà thuóc dong phói 
hop có chia duavc chát gy nghiÇn, thuoc dang phói hop có chira durge cháa 

xa Kim Xuyn, huyên \hröng thán, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chat thuÙe danh myc chat bË 
Kim Thành, tinh Hai cám sit dung trong mÙt só ngành, linh vrc, thuoc dÙc: không bao gom: vãc 

xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc hmróng than, thuóc tién chát, thuóc deng phói 
hop có chia tien chá, thuoc phóng xa, thuóe thuoe danh muc ham chê bàn | 

Thôn Quynh Khê 2, 

Duoc si Quay thuóc Dông 

cao d�ng Huyên 
4 D ThË Huyèn 249-22/GPP 29/6/2022 

Duong 

le) 



Ho và tên THCM Ten co s0 
Dia chi/tru so 

Pham vi kinh doanh So GPs Ngay cap 
Mua vá bán lë thuoc thuÙc danh måc thuóc thiet yéu và danh muc thuoc 

khong ké don bào quän ß dièu kiÇn thromg và dieu kin lanh 2°C- 8°C/hao 
gom ca thuóc dang phói hop có chia dirgc chát giy nghicn, thuoc dang phó 

hop có chra duyc chát hiring than, thuoc thuoc danh muc thuoc, diege chat 

huoc danh muc chät bj cám sir dung trong mÙt so nganh. linih virc. thuóc 

doc; khóng bao góm: väc xin, thuóc gáy nghiçn, thuoc huimg than, thuoc 

iên chàr, thuóc phóng xa, thuoc dang phoi hop co chiia tién chit, thuoe 

thnuoc danmh myc han chë bán lé). 

Droc si 
trung cap 

5 Nguyén ThË Xoài Quay thuóc Xoài Cáto 
Thon Dào Lâm, xâ 

Doàn Tng, huyén 
Thanh Mien 

250-22 GPP 29 6/2022 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuoc thièt yéu và danh måe thuoc 

khong ke don bào quàn o dieu kiÇn thuong và dieu kiÇn lanh 2°C - 8°C(han 

gom cà thuoc dang phoi hop có chia dirgc chát gáy nghien, thuoc dang phoi 

hop có chira duoc chåt huóng thån, thuðc thiuge danh muc thuoc, durgc chuls1-22/GPP 29/6/2022 

Thon Bang BÙ, xä 
Cao Thäng, huyén Dugc si 

Quay thuôc Sao Ma Mien, tinh Häi thuoc danh muc chát bË cám sir dung trong mot só nganh. I+inh virc, thuoc 
6 Va ThË Mai 

1rung cap 
Duong doc: khong bao góm: väc xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc huring thán, thuöe 

ien chat, thuoc phóng xa, thuóc deang phôi hop có chira tién chit, thuöc 

thuoc danh myc h¡n chë bán lë). 

Mua và bán lè thuôc thuÙe danh mue thuôc thiêt yêu và danh måe thuöe 

khong kê don bào quan o diêu kiÇn thuong (hao gom cà thuoc dung phöi 

hop có chnira droc chát gáy nghien, thuóc dang phôi hop co chúa duye chát 32 Nguyên Luong 
Bang, ThË trán Thanh hnróng than, thuoc thu�c danh myc thuóc, drgc chat thuoc danh muc chit Di?-22/GPP 29/6/2022 Quay thuoc Trung Duge si 

rung cap Tam 
7 Dong Thi Tuyén 

Mien, huyen Thanh câm st dung trong mÙt sô ngành, linh vuc, thuoc dÙc; khong bao göm: väc 

|Mi�n, tinh Hai Drong xin, thiuoc gây nghiÇn, thuóc huróng thán, thuoc tiên chat, thuóe dang phöi 

hop co chia tiên chàt, thuoc phóng xa, thuoc thuÙc danh mue han chë bán 

le). 

Mua và bán lè thuôe thuÙe danh måc thuoe thièt yêu và danh mye thuoe 

không kê don bào quàn ß diêu kiÇn throng (buo gom cu thuóc dung phöi 
hop có chiia drorc chât goy nghien, thuoc dang phoi hyp có chira dunye chit 

Ding, xa Ngo Quyên. hring thin, thuóc thuÙe danh muc thuoc, dunyc chit thuje danh muc chit bi 
huyén Thanh Mien, cám sir dung irong mÙt só mginh. Iinh wae. thuóc doc: khóng bao göm. vàe 

xin, thuóc gáy nghien, thuoe hung thán, thuoe tién chit, thuoc dang phöi 

hop có chica tien chal, thuóc phóng xa, thuoc thuÙc danh muc ham chë bán| 

Ki ot só 05, cho 

Quay thuóc To£n Duoe s 
cao dang Dung 

253-22/GPP 29/6/2022 
8 Hoàng ThË Thêm 

tinh Hài Duong 

le) 



Ho và tên TDCM Tên co so Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh Só GPsNgày cáp 
Mua và bán lè thuóc thuÙc danh myc thuôc thiet y�u và danh myc thuôc 
khong kê don bào quàn o diêu kiÇn thuòng (bao góm cà thuóc thuoc danh 

muc thuóc, droc chát thuoc danh myc chát bË cám su dung trong mÙt só Thon Phù Täi 2, xã 
Nguyen ThË Häi 

9 
Drge si Quay thuóc Nguy�n Kim Dinh, huyÇn Kim /nganh, linh vyc; không bao gom: vac xin, thuóc doc. tmuoc gay nghign.254-22/GPP 29/6/2022 

cao d�ng Tuyên Hang thuoc huong than, thuóc tien chát, thuoc phóng xa, thuóc dang phói hop có | 

chira dugec chât gáy nghiÇn, thuoc dang phôi hop có chiúa diugc chát huong 

than, thuóc dang phói høp có chira tiên chát, thuóc thuoc danh myc han ché 

bán le). 

Thành, tinh Häi 

Duong 

|Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yéu và danh måc thuoc| 

khong kê don bào quàn ß �iêu kiÇn thuòng (bao gôm cà thuoc thuoc danh 

|muc thuoc, droc chát thuoc danh myc chát bË cám sr dung trong mÙt só 
Thon Hop Nhât, xä 

Duroc si Quy thuóe QuýnhLai Vui, hnuyen Kim nganh, Tmh vuc; khong bao gôm: väc xin, thuóc dic, thuóe goy nghi�n, 255-22 29/6/2022 
10 Bui Khäc Kiên 

thuoc huóng than, thuóc tién chát, thuóc phóng xa, thuoc dang phôi høp có 

chia dugc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phôi høp có chúa dugc chát hur7 

than, thuóc dang phói hop có chiia tien chat, thuóe thuÙc danh muc han chë 

bán le). 

Thành, tinh Hai 

|Duong 
trung câp Chi 

Mua và bán lé thuÑe thuÙc danh muc thuóc thiêt yêu và danh muc thuóc 

khong kê don bão quan ó diêu kiÇn throng (bao gôm cà thuoc thuoc danh 

muc thuoc, degc chát ihuoc danh muc chát bi cam sit dung trong mÙt só 
Thong Dong Phan, xanganh. linh urc; khóng bao gom: v�c xin, thuóc doc, Ihuoc gay ngie" 256-22/GPP 29/6/2022 11 Nguyén Thu 

Phuong 

Duoc si Quay thuôc B¡ch 

cao dang Mai 
an An. huyen ha tuóc huong thàn, thuóc tièn chát, thuóc phóng xa. thuóc dang phôi hop có| 
Hà, tinh Häi Duong 

chia duoc chât gáy nghiÇn, thuóc dang phói høp có chnta drgrc chât hrong 

than, thuoc dang phói hop có chra tien chát, thuoc thuoc danh muc han ché 

bán le). 

Mua và bán lè thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yÁu và danh myc thuoe| 
khong kê don bào quàn ß dieu kiÇn thuong diêu kiÇn l¡nh 2°C 8°C (bao 
gom cà thuóc thuÙc danh myc thuoc, duge chà thuÙc danh myc chât bË câm| 

hôn 1am a NOl Nasir dyng trong mÙt só ngành, lnh vrc; khong bao gom: vãc xin, thuoe doc. 257-22/GPP 29/6/2022 
Minh Hoa, thË x� Kinh 

Món, tinh Hái Duong huoc gay nghi�n, thuOc hurong than, thuoc tièn chat, thuóc phóng xa. thuóe Dugc si Quay thuoc Quán 
12 Tràn ThË Nguy�t cao dängNguyét 

dang phoi hop có chiia darge chât gây nghiÇn, thuoc dang phôi høp có chia| 
droc chat huróng thân, thuoc dang phôi hop có chica tién chât, thuóc thuÙc| 
deamh muc han chê bán le). 



Ho va tën THCM Ten co so Dia chi/tru so So GPs Ngay cap Pham vi kinh doanh 

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

khong ke don bào quån o dieu kiÇn thurong và �ieu kiÇn lanh 2°C - 8°C (bao 
gom cà thuóc dang phoi hop có chira duge chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói 

Thua dat só 159, to 
ban dô so 24, thon 

Hoàng Xá 1, xã Quyét |hop có chia duoc chát hróng thân, thuóc thu�c danh myc ihuOC, argc cha 258-22/GPP 29/6/2022 Thäng, TP Hài 
Duong, tinh Hài 

Duong 

Duge si 

trung cap 
Quay thuóc Nam 
Trang 

13 Tu ThË Trang 
thuoc danh muc chat bi cám sir dung trong mÙt só ngành, linh vrc, thuóoc 

doc: khong bao gom: vác xin, thuóc giy nghiên, thuóc hrong thán, thuóc 

tién chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phói hop có chita tiên chát, thuóc 

|thuoc damh myc hgn ché bán lë). 

Trong khuôn viên 

benh vien, sô 112 

Nhà thuoe BÇnh viÇn|Trân Hung Dao, 
phyc hôi chúc näng phuòng Trân Hung 

Mua và bán lë thuóc b£o qu£n ö dièu kiÇn thuong và diêu kiÇn l¡nh 2°C -

8°C (bao gom cà thuóc dang phói hop có chia duoc chát giy nghien, thuóc 

dang phói hop có chia duoc chát hrómg than, thuóc dang phói hop có chia 

Lien chát thuóc thuÙc danh muc thuóc, durgc chát thu�c danh muc chât bË 
Durgc si 

dai hoc 
14 Pham ThË Hang 259-22/GPP 29/6/2022 

D2o, TP Häi Duong, Cam sir dyng rong mÙt sQ ngành, lînh vrc, thuoc dÙc; khóng bao gôm: vác 

tinh Hai Duong xin, thuoc gây nghiÇn, thuóc huing thàn, thuóc tiën chát, thuóc phóng xa, 

thuoc thuoc danh muc h¡n ché bán leë). 
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