
UBND TỈNH NAM ĐỊNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ Y TẾ                                           Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                   

Số:            /QĐ-SYT                          Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc;  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định 

số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy 

định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 

12/4/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của 

Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; Thông tư 

20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của 

Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về 

thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, ngày 20/8/ 2019 của UBND 

tỉnh Nam Định về việc phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ 

công chức, viên chức lao động; 

Căn cứ các Biên bản thẩm định “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ  thuốc” của 

các cơ sở; 

Xét đề nghị của ông Phó trưởng phòng phụ trách phòng nghiệp vụ Dược, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở sau:  



1. Cấp giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho 08 cơ sở 

có danh sách kèm theo (Phụ lục 1); 

2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 08 cơ sở có 

danh sách kèm theo (Phụ lục 2); 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược có hiệu lực kể từ ngày ký. Giấy chứng nhận đạt Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc có hiệu lực như phụ lục 1 đính kèm. Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược có danh sách kèm theo (Phụ lục 3) đã được 

cấp trước đây của các cơ sở không còn hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có 

hiệu lực. 

Điều 3. Các Ông (bà): Phó trưởng phòng phụ trách phòng nghiệp vụ 

Dược, Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Sở Y tế, Chủ các cơ sở bán 

lẻ có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   

- Như Điều 3;      

- Trang  thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Phòng Y tế huyện, TP. Nam Định; 

- Lưu: VT, NVD.                                                                                                                                                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 

 



    Phụ lục 1: Danh sách cấp Giấy chứng nhận "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc – GPP" 

 

TT 

Họ tên cá nhân 

đăng ký 

QLCMD 
Tên cơ 

sở kinh 

doanh 

Phạm vi 
Địa chỉ kinh 

doanh 

Loại 

hình 
Ghi chú 

GPP có 

hiệu lực 

đến ngày Họ và 

tên đệm 
Tên 

1 
Phạm 

Thị  
Mến 

Quầy 

thuốc 

KDH 

Pharmacy 

trực 

thuộc 

công ty 

TNHH 

Y-Dược 

KDH 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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) 

thôn An Thanh, 

xã Yên Bình, 

huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

Quầy 

thuốc 

~ Công 

ty TNHH 

Hưng 

Bình 

Hường 

3 năm kể 

từ ngày ký 

2 
Đào 

Thành  
Chung 

Quầy 

thuốc 

Đào 

Thành  

Chung 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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) 

thôn Bịch, xã 

Minh Thuận, 

huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

Quầy 

thuốc 

~ Công 

ty TNHH 

Sơn 

Trường 

3 năm kể 

từ ngày ký 

3 
Phạm 

Thị 
Mận 

Quầy 

thuốc 

Phạm Thị 

Mận 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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, xã Hải 

Ninh, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam 

Định 

Quầy 

thuốc 

~ Chi 

nhánh 

CTCP 

dược 

phẩm 

Nam Hà 

tại Nam 

Định  

20/12/2022 



4 
Nguyễn 

Thị 
Miến 

Quầy 

thuốc 

Nguyễn 

Thị Miến 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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 9, xã Hải 

Minh, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam 

Định 

Quầy 

thuốc 

~ Chi 

nhánh 

CTCP 

dược 

phẩm 

Nam Hà 

tại Nam 

Định  

01/6/2022 

5 Đỗ Văn Vinh 

Nhà 

thuốc số 

6 

Bán lẻ thuốc 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) 

249 đường Điện 

Biên, phường 

Cửa Bắc, thành 

phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Nhà 

thuốc 
  

3 năm kể 

từ ngày ký 

6 
Vũ Thị 

Thanh 
Hằng 

Nhà 

thuốc 415 

Bán lẻ thuốc 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) 

415 đường Hàn 

Thuyên, phường 

Vị Xuyên, thành 

phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Nhà 

thuốc 
  

3 năm kể 

từ ngày ký 

7 
Đoàn 

Trung 
Nghĩa 

Nhà 

thuốc  Hà 

Thanh 

Bán lẻ thuốc 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) 

số 270 đường 

Hàn Thuyên, 

phường Trần Tế 

Xương, thành 

phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Nhà 

thuốc 
  

3 năm kể 

từ ngày ký 

8 
Trần 

Quốc  
Nghĩa 

Nhà 

thuốc 

Minh 

Khoa 

Bán lẻ thuốc 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) 

thửa đất số 145, 

tờ bản đồ số 

16.4, xóm 3 Vân 

Cát, xã Nam 

Vân, thành phố 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Nhà 

thuốc 
  

3 năm kể 

từ ngày ký 

Tổng số:  08 cơ sở 



Phụ lục 2: Danh sách cấp  giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

 

TT 

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 
Phạm 

Thị  
Mến 

Quầy thuốc 

KDH 

Pharmacy 

trực thuộc 

công ty 

TNHH Y-

Dược KDH 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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) 

thôn An Thanh, 

xã Yên Bình, 

huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định 

Quầy 

thuốc 

~ Công ty 

TNHH Hưng 

Bình Hường 

2 
Đào 

Thành  
Chung 

Quầy thuốc 

Đào Thành  

Chung 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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) 

thôn Bịch, xã 

Minh Thuận, 

huyện Vụ Bản, 

tỉnh Nam Định 

Quầy 

thuốc 

~ Công ty 

TNHH Sơn 

Trường 

3 
Phạm 

Thị 
Mận 

Quầy thuốc 

Phạm Thị 

Mận 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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, xã Hải 

Ninh, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam 

Định 

Quầy 

thuốc 

~ Chi nhánh 

CTCP dược 

phẩm Nam Hà 

tại Nam Định  



4 
Nguyễn 

Thị 
Miến 

Quầy thuốc 

Nguyễn 

Thị Miến 

Bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục 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 9, xã Hải 

Minh, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam 

Định 

Quầy 

thuốc 

~ Chi nhánh 

CTCP dược 

phẩm Nam Hà 

tại Nam Định  

5 Đỗ Văn Vinh 
Nhà thuốc 

số 6 

Bán lẻ thuốc 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) 

249 đường Điện 

Biên, phường 

Cửa Bắc, thành 

phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Nhà 

thuốc 
  

6 
Vũ Thị 

Thanh 
Hằng 

Nhà thuốc 

415 

Bán lẻ thuốc 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) 

415 đường Hàn 

Thuyên, phường 

Vị Xuyên, thành 

phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Nhà 

thuốc 
  

7 
Đoàn 

Trung 
Nghĩa 

Nhà thuốc  

Hà Thanh 

Bán lẻ thuốc 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) 

số 270 đường 

Hàn Thuyên, 

phường Trần Tế 

Xương, thành phố 

Nam Định, tỉnh 

Nam Định 

Nhà 

thuốc 
  

8 
Trần 

Quốc  
Nghĩa 

Nhà thuốc 

Minh Khoa 

Bán lẻ thuốc 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) 

thửa đất số 145, 

tờ bản đồ số 16.4, 

xóm 3 Vân Cát, 

xã Nam Vân, 

thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam 

Định 

Nhà 

thuốc 
  

Tổng số: 08 cơ sở 



Phụ lục 3: Danh sách  Giấy chứng nhận 

Đủ điều kiện kinh doanh dược hết hiệu lực 

 

TT 

Họ tên cá nhân 

đăng ký 

QLCMD Tên cơ sở kinh 

doanh 
Phạm vi Địa chỉ 

Số GCN 

ĐĐKKDD 
Ngày cấp 

Loại 

hình 
Ghi chú 

Họ và 

tên 

đệm 

Tên 

1 
Nguyễn 

Thị 
Miến 

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Miến 

Bán lẻ thuốc thành 

phẩm theo qui định 

của Bộ Y tế 

xã Hải Minh, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định 

668/NĐ-

ĐKKDD 
01/06/2016 

Quầy 

thuốc 

~CNCTCP 

Dược phẩm 

Nam Hà tại Hải 

Hậu 

2 
Phạm 

Thị 
Mận 

Quầy thuốc 

Phạm Thị Mận 

Bán lẻ thuốc thành 

phẩm theo qui định 

của Bộ Y tế 

xã Hải Ninh, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định 

840/NĐ-

ĐKKDD 
20/12/2016 

Quầy 

thuốc 

~CNCTCP 

Dược phẩm 

Nam Hà tại Hải 

Hậu 

 

Tổng số: 02 cơ sở 
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