
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày       tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" và  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN  
 

 

Căn cứ Luật Dược; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 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 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; 

 Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy định 

về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ 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 thị hành Luật dược; 

Căn cứ Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

Theo đề nghị của Đoàn kiểm tra đánh giá việc đáp ứng, duy trì đáp ứng  

"Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc"; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược của Sở Y tế tại Biên bản họp ngày 30/7/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc cho 09 cơ sở bán lẻ 

thuốc và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 09 cơ sở kinh 

doanh dược có nhu cầu hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. 

(Danh sách kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Các cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược ghi ở Điều 1 có 

trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của Luật Dược, Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017, 
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Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018, Thông tư số 03/2018/TT-BYT 

ngày 09/02/2018, Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà Trưởng phòng 

Nghiệp vụ dược, Thanh tra Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cơ 

sở ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- PYT các huyện, TX, TP; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Phạm Giang Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các cơ sở được cấp, cấp lại thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày         tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế Điện Biên) 

 

I. Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”: 09 cơ sở bán lẻ thuốc 

 

TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

01 Nhà Thuốc 

Ngọc Hà 

Nguyễn 

Thị Hà 

Bản Phú 

Ngam - Xã 

Núa Ngam - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà thuốc Số 

366/ĐB-

CCHND 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

30/12/2016 

Số 

627/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

761/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020  

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

02 Nhà thuốc số 

01 Trần Lan 

Nguyễn 

Thị Ánh 

Ki ốt số 02 - 

Tổ 03 - 

Phường Tân 

Thanh - 

Thành Phố 

Điện Biên 

Phủ - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo quản 

ở điều kiện thường trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, vắc xin 

Nhà thuốc Số 

265/ĐB-

CCHND 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

16/12/2015 

Số 

599/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

760/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020  

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

03 

Quầy thuốc 

Huy Hùng 

Giàng 

Thị Hiền 

Bản Mới - Xã 

Mường Tùng 

- Huyện 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

Quầy 

thuốc 

Số 

333/CCHN

-D-SYT-

Số 

628/ĐKK

DD-ĐB do 

Số 

762/GPP 

do Sở Y 

Đến 

ngày 

01/8/20
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

Mường Chà - 

Tỉnh Điện 

Biên 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thu c danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

ĐB do Sở 

Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

26/9/2016 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020 

23 

 

 

 

04 

Quầy thuốc 

Minh Vũ 

Cà Thị 

Thảo 

Khối Trường 

Xuân - Thị 

Trấn Tuần 

Giáo - Huyện 

Tuần Giáo - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thu c danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 

280/ĐB-

CCHND 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

18/01/2016 

Số 

629/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

763/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

05 Quầy thuốc 

số 9 - Công 

ty cổ phần 

dược phẩm 

Phương Thảo 

Phạm Thị 

Hướng 

Bản Xôm - 

Xã Mường 

Đăng - Huyện 

Mường Ảng - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

Quầy 

thuốc 

Số 

284/ĐB-

CCHND 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

Số 

630/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

Số 

764/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

thu c danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

16/4/2020 31/7/2020 31/7/2020 

06 Quầy thuốc 

Thu Hiền 

Vũ Thị 

Hiền 

Thôn Nhà 

Trường - Xã 

Thanh Chăn - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thu c danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 177SL-

CCHND 

do Sở Y tế 

Sơn La cấp 

ngày 

02/7/2013 

Số 

631/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

765/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

07 Quầy thuốc 

số 29 Thanh 

Vân - Công 

ty cổ phần 

DP Phương 

Thảo 

Lò Thị 

Liến 

Bản Na Ten - 

Xã Hua 

Thanh - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thu c danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

Quầy 

thuốc 

Số 

315/CCHN

-D-SYT-

ĐB do Sở 

Y tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

16/7/2020 

Số 

632/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

766/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 

GCN 

GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

08 Quầy thuốc 

Hà Phương  

Phó Thị 

Hà 

Số nhà 599 - 

Tổ 9 - Thị 

Trấn Mường 

Ảng - Huyện 

Mường Ảng - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thu c danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 323/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

16/7/2020 

Số 

633/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

767/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

09 Quầy thuốc 

số 01 - Công 

ty cổ phần 

dược VTYT 

Điện Biên 

Dương 

Thị Hảo 

Tổ 3 - Thị 

Trấn Mường 

Chà - Huyện 

Mường Chà - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc không 

kê đơn bao gồm cả thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

thu c danh mục trên trừ 

thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, tiền chất, 

thuốc phóng xạ, đồng vị 

phóng xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 74/ ĐB 

-

CCHNDdo 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

07/3/2014 

Số 

634/ĐKK

DD-ĐB do 

Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

768/GPP 

do Sở Y 

tế Điện 

Biên cấp 

ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 
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II. Danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 09 cơ sở bán lẻ thuốc 

 

TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 
GCN GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

01 Nhà Thuốc 

Ngọc Hà 

Nguyễn 

Thị Hà 

Bản Phú 

Ngam - Xã 

Núa Ngam - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

trừ thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, 

vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 366/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp ngày  

30/12/2016 

Số 

627/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

761/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020  

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

02 Nhà thuốc số 

01 Trần Lan 

Nguyễn 

Thị Ánh 

Ki ốt số 02 - 

Tổ 03 - 

Phường Tân 

Thanh - 

Thành Phố 

Điện Biên 

Phủ - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua thuốc, bán lẻ thuốc 

bao gồm cả thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt bảo 

quản ở điều kiện thường 

trừ thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, 

vắc xin 

Nhà 

thuốc 

Số 265/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp ngày  

16/12/2015 

Số 

599/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

760/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020  

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

03 

Quầy thuốc 

Huy Hùng 

Giàng 

Thị Hiền 

Bản Mới - Xã 

Mường Tùng 

- Huyện 

Mường Chà - 

Tỉnh Điện 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm 

cả thuốc phải kiểm soát 

Quầy 

thuốc 

Số 

333/CCHN-

D-SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp ngày 

Số 

628/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

Số 

762/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 
GCN GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

Biên đặc biệt bảo quản ở điều 

kiện thường thu c danh 

mục trên trừ thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, vắc xin 

26/9/2016 31/7/2020 31/7/2020 

 

 

 

04 

Quầy thuốc 

Minh Vũ 

Cà Thị 

Thảo 

Khối Trường 

Xuân - Thị 

Trấn Tuần 

Giáo - Huyện 

Tuần Giáo - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm 

cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bảo quản ở điều 

kiện thường thu c danh 

mục trên trừ thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 280/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp ngày 

18/01/2016 

Số 

629/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

763/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

05 Quầy thuốc 

số 9 - Công 

ty cổ phần 

dược phẩm 

Phương Thảo 

Phạm Thị 

Hướng 

Bản Xôm - 

Xã Mường 

Đăng - Huyện 

Mường Ảng - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm 

cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bảo quản ở điều 

kiện thường thu c danh 

mục trên trừ thuốc gây 

Quầy 

thuốc 

Số 284/ĐB-

CCHND do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp ngày 

16/4/2020 

Số 

630/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

764/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 
GCN GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, vắc xin 

06 Quầy thuốc 

Thu Hiền 

Vũ Thị 

Hiền 

Thôn Nhà 

Trường - Xã 

Thanh Chăn - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm 

cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bảo quản ở điều 

kiện thường thu c danh 

mục trên trừ thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 177SL-

CCHND do 

Sở Y tế Sơn 

La cấp ngày 

02/7/2013 

Số 

631/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

765/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

07 Quầy thuốc 

số 29 Thanh 

Vân - Công 

ty cổ phần 

DP Phương 

Thảo 

Lò Thị 

Liến 

Bản Na Ten - 

Xã Hua 

Thanh - 

Huyện Điện 

Biên - Tỉnh 

Điện Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm 

cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bảo quản ở điều 

kiện thường thu c danh 

mục trên trừ thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng 

Quầy 

thuốc 

Số 

315/CCHN-

D-SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp ngày 

16/7/2020 

Số 

632/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

766/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 
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TT Tên cơ sở 

Họ tên 

người 

quản lý 

CM 

Địa điểm 

kinh doanh 
Phạm vi kinh doanh 

Loại 

hình 

kinh 

doanh 

Chứng chỉ 

hành nghề 

GCN 

ĐĐKKDD 
GCN GPP 

Hiệu 

lực 

GPP 

xạ, vắc xin 

08 Quầy thuốc 

Hà Phương  

Phó Thị 

Hà 

Số nhà 599 - 

Tổ 9 - Thị 

Trấn Mường 

Ảng - Huyện 

Mường Ảng - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm 

cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bảo quản ở điều 

kiện thường thu c danh 

mục trên trừ thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 323/ 

CCHN-D-

SYT-ĐB do 

Sở Y tế Điện 

Biên cấp ngày 

16/7/2020 

Số 

633/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

767/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 

09 Quầy thuốc 

số 01 - Công 

ty cổ phần 

dược VTYT 

Điện Biên 

Dương 

Thị Hảo 

Tổ 3 - Thị 

Trấn Mường 

Chà - Huyện 

Mường Chà - 

Tỉnh Điện 

Biên 

Mua, bán lẻ thuốc thu c 

danh mục thuốc thiết yếu 

và danh mục thuốc 

không kê đơn bao gồm 

cả thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt bảo quản ở điều 

kiện thường thu c danh 

mục trên trừ thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, vắc xin 

Quầy 

thuốc 

Số 74/ ĐB -

CCHNDdo Sở 

Y tế Điện 

Biên cấp ngày 

07/3/2014 

Số 

634/ĐKKDD-

ĐB do Sở Y 

tế Điện Biên 

cấp ngày  

31/7/2020 

Số 

768/GPP 

do Sở Y tế 

Điện Biên 

cấp ngày 

31/7/2020 

Đến 

ngày 

01/8/20

23 
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