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Họ tên 

cá nhân 

đăng ký 

quản lý 

chuyên 

môn 

  

Tên cơ 

sở kinh 

doanh 

Phạm vi 
Địa chỉ kinh 

doanh 

Loại 

hình 
Ghi chú 

Họ và 

tên đệm 

Tên 

1 
Nguyễn 
Thị 

Lý 

Quầy 
thuốc 
Nguyễn 
Thị Lý 

Bán lẻ thuốc thuôc̣ Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh muc̣ thuốc 
không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao gồm thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc 
hạn chế bán lẻ) 

xóm 7, Lã 
Điền, Điền Xá, 
huyện Nam 
Trực, tỉnh 
Nam Định 

Quầy 
thuốc 

~ Công ty 
TNHH Sơn 
Trường 

2 Phạm Văn Thu 

Quầy 
thuốc 
Phạm 
Văn Thu 

Bán lẻ thuốc thuôc̣ Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh muc̣ thuốc 
không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao gồm thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc 
hạn chế bán lẻ) 

Phố Cầu, Nam 
Hùng, huyện 
Nam Trực, 
tỉnh Nam Định 

Quầy 
thuốc 

~ Công ty 
TNHH Sơn 
Trường 

3 Phạm Thị Thủy 

Quầy 
thuốc 
Phạm Thị 
Thủy 

Bán lẻ thuốc thuôc̣ Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh muc̣ thuốc 
không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao gồm thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc 
hạn chế bán lẻ) 

Phú Thọ, xã 
Yên Thành, 
huyện Ý Yên, 
tỉnh Nam Định 

Quầy 
thuốc 

~ Công ty 
TNHH Sơn 
Trường 



 

4 
Trần Thị 
Mỹ  

Hiệp 

Quầy 
thuốc 
Trần Thị 
Mỹ  Hiệp 

Bán lẻ thuốc thuôc̣ Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh muc̣ thuốc 
không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao gồm thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc 
hạn chế bán lẻ) 

xóm 8, xã 
Hồng Thuận, 
huyện Giao 
Thủy, tỉnh 
Nam Định 

Quầy 
thuốc 

~ Công ty 
TNHH Sơn 
Trường 

5 Trịnh Thị Mai 

Quầy 
thuốc 
Trịnh Thị 
Mai 

Bán lẻ thuốc thuôc̣ Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh muc̣ thuốc 
không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm cả thuốc độc, 
thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 
sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; không bao gồm thuốc gây 
nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, thuốc dạng 
phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa 
dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, thuốc 
hạn chế bán lẻ) 

xóm 17, xã 
Hải Quang, 
huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam 
Định 

Quầy 
thuốc 

~ Công ty 
TNHH Tuyên 
Thạc 

        

 Tổng số : 05 cơ sở      


