
DANH SÁCH CÁC cO SÞ �AT TIÊU CHUÂN GPP CÁP NGÀY 29 THÁNG 8 N�M 2022 

STT Ho và tên TÐCM Ten co so Dia chi/tru so Pham vi kinh doanh Só GPs Ngày câp 
Mua và bán lë thuôc thuÙc danh muc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc 
không kê don báo quán & �iêu kiÇn thuomg (bao góm cá thuÑc thuóc danh| 
muc thuoc, davc chát thuÙc danh muc chát bË cám sit dung trong mÙt só| 
ngành, lnh yec; không bao góm: väc xin, thuöc döc, thuoc gy nghien, 298-22/GPP 29/8/2022 

Thôn Phú Bui, x� 
Pham Thi Thanh Duoc s+ 
Huyen cao d�ng Quay thuóc Phú BüiHông Khê, huyÇn 

Binh Giang, tinh Håi thuóc huóng than, thuóc tien chát, thuóc phóng xg, thuoc dang phôi hop có 
Duong chia dupc chát gåy nghiÇn, thuóc dang phói hop có chúa dugc chát huóng| 

than, thuoc dang phói hop có chia tien chát, thuÑc thuÙc danh muc han ché 
ban le) 

C.N 

Mua và bán lë thuôc båo quàn o �iêu kiÇn thuong (bao góm cà thuóc dang 
phoi hop có chia dugc chát giy nghiÇn, thuóe dang phÑi hop có chia dare 

Thach Khoi, phuòng |chát huaóng thán, thuóc damg phói hop có chta tièn chát, thuóc thuÙc danh 
Thach Khoi, TP Hài myc thuóc, degc chát thuÙc danh muc chât bj cám su dung trong mÙt só 

ngành, l+nh vuc, thuóc dÙc; không bao gôm: v�c xin, thuóc gáy nghien, 

thuoc huóng than, thuôc tiên chât, thuoc phóng xg, thuoc thuÙc danh muc 

Ki ot só 25, chã H H 

Nguyen Häi �éc Drgc sT 
dai hoc 

|Nhà thuoc Hông 
|Ngoc 2 299-22/GPP |29/8/2022 Duong, tinh Hài 

Duong 
han ché bán lé). 

Mua và bán l� thuôc bào quån & �iêu kiÇn thuong và �iêu kiÇn l¡nh 2°C -
8°C (bao góm cà thuóc d¡ng phôi hop có chúa duye chát gáy nghiÇn, thuóc 

Luong Bàng, phuòng |dang phói hop có chiúa dugc chât huóng thán, thuóc dang phói hop có chéa 
Thanh Binh, TP Hài tiên chât, thuoc thuÙc danh måc thuóc, duorc chât thuÙc danh muc chát bË 

cam sit dung trong mÙt só ngành, l+nh vrc, thuoc dÙc; không bao góm.: väc 
xin, thuoc gây nghiÇn, thuóc huong thâan, thuóc tiên chá, thuóc phóng xa 

Só 213 Nguy�n 

3 Le ThË Oanh Duoc sT 
dai hoc Nhà thuoc Á Châu 300-22/GPP 29/8/2022 Duong, tinh Håi. 

Duong 
thuoc thuÙc danh måc h¡n ché bán lé). 

|Mua và bán lè thuôc bào quàn ß �iÁu kiÇn thuÝng và �ieu kiÇn l¡nh 2°C-
|8°C (bao góm cà thuóe dang phÑi hop có chiúa dupc chát gáy nghiÇn, thuóc 
dang phoi hop có chúa dugc chât hróng thán, thuóc d¡ng phói hop có chnta 
tien chát, thuoc thuÙc danh muc thuóc, duoc chât thuÙc danh måc chât bË 
cám stt dung trong mÙt só ngành, lînh vec, thuóc dÙc; không bao góm: v�c 
xin, thuoc gáy nghiÇn, thuóc huóng thân, thuóc ti¿n chât, thuoc phóng xa, 
thuoc thuoc danh muc han chê bán lè). 

s 74 Tran Hung 
Dao, phuong Trân Nhà thuóc só 74 -

APham ThË Hông 
Hanh 

Dugc sT 
d¡i hoc CTCP Dugçc VTYT |Hung �¡o, TP Håi 301-22/GPP.29/8/2022 

Hai Duong Duong, tinh Hài 

Duong 



STT Ho và ten THCM Tên co so Dia chi/trs sÝ Pham vi kinh doanh So GPs| Ngày câp 

Trong khuôn vin Mua và bán lé thuóc báo quán o dieu kiÇn thuòng và diu kiÇn lanh 2°C 

phong khám da khoa |8°C (bao góm cà thuóc dang phôi hop có chta dugc chái gáy nghiÇn, thuóc 
Y Cao Hà NÙi, km Dugc si 

5 Nguyen Huy Van dai hoc 

Nhà thuoc Phông 
khám da khoa Y Cao|51+900 quoc lÙ65, 
Hà Noi 

dang phói hop có chúa dugc chât hneóng thân, thuóc dang phói hop có chúa 
tien chái, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh måc chát bË 302-22/GPP 29/8/2022 

phuromg Cam Thugng. |cám si~ dung trong mÙt só ngành, l+nh uec, thuÑc doc; khóng bao gôm: vác 
TP Hai Duong, tinh 

Hai Duong 
xin, thuóc gay nghiÇn, thuóc huóng thán, thuóc ti¿n chát, thuóc phóng xa, 
thuoc thugc danh myc han chê bán l�) 

Mua và bán lë thuôc thuÙc danh måc thuôc thiêt yêu và danh måc thuôc| 
khong kê don bào quån ó diêu kiÇn thuÝng (bao góm cà thuóc thuÙc danh| 

So nhà 34, khu 1, thË muc thuóc, duoc chát thuÙc danh muc chát bË câm stt dung trong mÙt só 
Cao dàng Quay thuóc Th¯ng trán Câm Giàng. 

huyên Câm Giàng, 
tinh Hài Duong 

ngành, lnh våc; không bao gôm: vãc xin, thuõc dÙc. thu0C By, nghlen, 303-22/GPP |29/8/2022 Thuoc huóng thân, thuoc tiên chât, thuóe phóng xa, thuóe dang phói hop có 
chia duge chát gáy nghiÇn, thuóc dang phói hop có cha duge chát huomg 
than, thuoc dang phói hqp có chúa tiën cháit, thuóc thuÙc danh muc han ché| 

bán le). 

6 Pham ThË Lan 
dugc Lan 

S6 162 pho �ang 
Quoc Chinh, 

phurong Lé Thanh dang phói hop có chiúa duge chát huómg thân, thuóc dang phói hop có chia 
Nghi, TP. Häi 
Duong, tinh Hài 

Duong 

Mua và bán buôn thuóc bào quán ß diÁu kiÇn thuÝng và �iÁu kiÇn l¡nh 2°C 
8°C (bao gom cå thuóc dang phói hop có chéa drge chát gáy nghiÇn, thuóc TE 

Dugc sT 

dai hoc 
Cong ty TNHH 
TM LE Phan 

Tràn V�n Cúc 304-22/GDP 29/8/2022 tien chát, thuóc thuÙc danh muc thuóc, dugc chát thuÙc danh muc chátábi 

cám sit dong trong mÙt só ngành, l+nh vec, thuóe dÙc; không bao gôm: vac 
xin, thuóc goy nghiÇn, thuóc huing thán, thuóc tiën chát, thuóc phóng xa 

Mua và bán lë thuoc b£o qu£n & �iÁu kiÇn thuong (bao gôm cå thuóc thuÙc| 
Nhà thuóc Dúc Tri -só 9, phÑ Tôn �écdanh myc thuóc, duge chât thuÙe danh myc chát bË cám sù dung trong mÙt 

Tryc thuoc Công ty Tháng, phuròng Le 

TNHH Thuong m¡i |Thanh Nghi, TP Hài 

djch vå Minh Lâm 

P.C 

só ngành, linh vuc; khong bao góm: väc xin, thuôc dÙc, thuoc gây nghiÇn, | 
thude huong thán, thuóc tién chát, thuóc phóng xe, thuóe dang phói hop có 305-22/GPP 29/8/2022 
chúa dugc chât gây nghiÇn, thuóc dang phôi hop có chúúa duoc chât huóng| 
thán, thuoc dang phói hop có chúa tiên chát, thuóc thuÙc danh myc h¡n ché 
bán le). 

Dugc sT 
dai hoc 

8 Tran ViÇt Hà 
Duong, tinh Hâi 

Duong 



Pham vi kinh doanh só GPsNgày cáp 
STT Ho và ten |THCM Tên co so Dia chi/tru so 

Mua và bán lé thuóc thuÙe danh muc thuóc thi¿t y¿u và danh muc thuóc 

khong kê don bào quån ß dieu kiÇn thuòng (bao gôm cà thuÑc thuøc danh 
muc thuoc, dugc chát thuÙe danh muc chát bi cám sit duang trong mÙt só 
ngành, l+inh vuc; không bao gôm: väc xin, thuóC dÙc, thuoc gay, nghi�n.306-22/GPP |29/8/2022 

Quay thuÑc Thanh 
Ngoan 

Thôn An Khoái, xã 

Tu Cuong, huyÇn 
Thanh MiÇn, tinh Häi |thuóc huóng thân, thuóc tien chát, thuóc phóng xa, thuóc dang phôi høp có 
Duong 

Nguyén ThË 9 Dugc sT 
trung câp Ngoan 

chia duagc chát gáy nghiÇn, thuóc dang phÑi hop có chúa duagc chát huóng | 

|thán, thuóc dang phói hop có chéa tien chái, thuóc thuÙc danh myc han ché 
bán le) 

KT. GIÁM �ÓC TRUÖNG PHÖNG NGHIÆP Vr DUOC & 
QUAN LÝ HÀNH NGHÈ Y TÉ TU' NHÂN PHÓ GIÁM �ÓC 

VI 

NGUOI LÀP B�NG 

PHAM DUC LUYÆN PHAM HEU THANH PHAM THI HUONG 


