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UBND TỈNH QUẢNG NINH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỞ Y TẾ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 39/QĐ-SYT                          Quảng Ninh, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc công nhận cơ sở đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
 

  Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ 

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

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 12/2020/TT-BYT ngày 

22/6/2020 của Bộ Y tế quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-SYT ngày 10/10/2022 của Sở Y tế Quảng 

Ninh về việc kiện toàn Đoàn đánh giá Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn đánh giá Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 

của Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 34 cơ sở bán lẻ thuốc đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc (GPP) (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Cơ sở bán lẻ thuốc được công nhận đáp ứng Thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ thuốc (GPP) có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 

Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/05/2017, Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018, Thông tư số 

12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Điều 3. Các ông, bà Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, cơ sở có tên tại Điều 1 căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
Nơi nhận: 
   - Như điều 3; 

   - Cổng TTĐT Sở Y tế; 
   - Lưu: VT, NVD. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Mạnh 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 

(Kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-SYT ngày 10/01/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh) 
 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

1 
Nhà thuốc Thanh 

Bình 5 

Lương 

Thị 

Hương 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 149, tổ 2 

khu 4, phường 

Giếng Đáy, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

2 

Nhà thuốc doanh 

nghiệp số 27 - 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Hạ 

Long 

Phạm Thị 

Hằng 

Dược 

sĩ đại 

học 

Tổ 1 khu 5, 

phường Mông 

Dương, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doang 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

3 

Nhà thuốc Trung 

tâm Y tế thị xã 

Quảng Yên 

Đỗ Đức 

Huy 

Dược 

sĩ đại 

học 

Thôn Cửa 

Tràng, xã Tiền 

An, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

Bệnh 

viện 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 độc; Thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực và Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

4 Nhà thuốc số 9 

Ngô 

Quang 

Lâm 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số 87 Kênh 

Liêm, phường 

Bạch Đằng, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

5 
Nhà thuốc Hòa 

Hường 

Nguyễn 

Quang 

Bảo 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 29, tổ 2 

khu 6, phường 

Quang Hanh, 

thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

6 
Nhà thuốc Linh 

Trang 

Nguyễn 

Linh 

Trang 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 02 phố 

Lý Bôn, tổ 26 

khu Đông Hải 1, 

phường Cẩm 

Đông, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

7 
Nhà thuốc An 

Hương 

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 87, tổ 

13A khu 3, 

phường Hà 

Phong, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

8 
Nhà thuốc Nghĩa 

Hà 

Nguyễn 

Hà Mi 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 24, tổ 

12B khu 4, 

phường Quang 

Trung, thành 

phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

9 
Nhà thuốc Quốc 

Sang 

Nguyễn 

Quốc 

Sang 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 131, 

đường Trần 

Nhân Tông, tổ 4 

khu 1, phường 

Yên Thanh, 

thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

10 
Nhà thuốc Vân 

Hương 

Trần Thị 

Hạnh Đào 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 65, 

đường Trần 

Nhân Tông, tổ 2 

khu 1, phường 

Yên Thanh, 

thành phố Uông 

Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

11 
Nhà thuốc Mai 

Anh 

Nguyễn 

Thị Thanh 

Hằng 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số 265, tổ 5 khu 

Trới 10, phường 

Hoành Bồ, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực;  

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin, Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

12 

Nhà thuốc Chung 

Vân - Công ty cổ 

phần Dược VTYT 

Quảng Ninh 

Bùi Thị 

Hồng Vân 

Dược 

sĩ đại 

học 

Ki ốt số 16, chợ 

Suối Khoáng, 

phường Quang 

Hanh, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



8 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

13 

 

Nhà thuốc Thanh 

Phi - Công ty cổ 

phần Dược VTYT 

Quảng Ninh 

Trần Thị 

Thanh Phi 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số 490 đường 

Lý Thường 

Kiệt, phường 

Cửa Ông, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

14 

Nhà thuốc Thái 

Ngọc 1 - Công ty 

TNHH Dược 

phẩm thương mại 

Thái Ngọc 

Bùi Thị 

Bích 

Ngọc 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số 03, tổ 12 khu 

4, phường Trần 

Hưng Đạo, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



9 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

15 
Nhà thuốc Ninh 

Dương Móng Cái 

Trần 

Thanh 

Tùng 

Dược 

sĩ đại 

học 

 Số 373 (Tầng 1 

phòng ngoài) 

đường Tuệ 

Tĩnh, tổ 4 khu 

Hạ Long, 

phường Ninh 

Dương, thành 

phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

16 

Nhà thuốc Tùng 

Ngoan - Công ty 

cổ phần Dược 

VTYT Quảng 

Ninh 

Hoàng 

Thúy 

Ngoan 

Dược 

sĩ đại 

học 

Ki ốt số 4, chợ 

Bạch Đằng, 

phường Cẩm 

Thạch, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



10 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

17 
Nhà thuốc Dương 

Dịu 

Dương 

Thị Dịu 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 860, tổ 

106 khu 10B, 

phường Cửa 

Ông, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

18 

Nhà thuốc số 82 - 

Công ty cổ phần 

Dược VTYT 

Quảng Ninh 

Nguyễn 

Thị 

Phượng 

Dược 

sĩ đại 

học 

Ki ốt số 39, chợ 

Cẩm Đông, 

phường Cẩm 

Đông, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



11 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

19 
Nhà thuốc Lâm 

Dương 

Hà Thị 

Mai Lâm 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 224, tổ 2 

khu 5, phường 

Giếng Đáy, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

20 
Nhà thuốc An 

Hưng 

Trần Thị 

Minh 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 526, tổ 1 

khu 6C, phường 

Hồng Hải, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



12 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

21 
Nhà thuốc Tâm 

Dược  

Vũ Thị 

Thu 

Hương 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 130, tổ 4 

khu 7A, phường 

Quang Hanh, 

thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

22 
Nhà thuốc Chu 

Huế 

Hoàng 

Bảo Anh 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 26 

đường Tuệ 

Tĩnh, tổ 1 khu 5, 

phường Thanh 

Sơn, thành phố 

Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



13 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

23 
Nhà thuốc 3P 

Pharmacy 19 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Phương 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 390, tổ 

52 khu 4B, 

phường Cao 

Xanh, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

24 

Nhà thuốc Thiên 

Phúc - Công ty 

TNHH Thiên 

Phúc - Phòng 

khám đa khoa tư 

nhân Cẩm Phả 

Lê Thị 

Kim Anh 

Dược 

sĩ đại 

học 

Tầng 1 số nhà 

02, ngõ 592 

đường Trần 

Phú, tổ 5 khu 

Đập nước 1, 

phường Cẩm 

Thủy, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



14 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

25 

Nhà thuốc Hoài 60 

- Công ty cổ phần 

Dược VTYT 

Quảng Ninh 

Trương 

Thị Hoài 

Dược 

sĩ đại 

học 

Thôn 9, xã Hải 

Xuân, thành phố 

Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

26 

Nhà thuốc doanh 

nghiệp số 17 - 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Bạch 

Đằng 

Đoàn 

Hồng 

Trường 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số 518 đường 

Hùng Vương, 

khu 7, phường 

Hải Yên, thành 

phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực.  

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



15 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

27 
Nhà thuốc Hoàn 

Hằng 

Bùi Thị 

Ngân 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 549, 

đường Trần 

Phú, tổ 5 khu 

5A, phường 

Cẩm Trung, 

thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; Sinh phẩm. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

28 
Nhà thuốc Đại 

Khanh 

Nguyễn 

Văn Đại 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số 21 đường 

Nguyễn Du, khu 

3, phường 

Quảng Yên, thị 

xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



16 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

29 Nhà thuốc Thủy 

Phạm 

Việt 

Cường 

Dược 

sĩ đại 

học 

Thửa đất số 133 

tờ bản đồ số 58, 

tổ 7A khu 2A,  

Phường Hùng 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

30 
Nhà thuốc Hải 

Yến 

Bùi Thị 

Hải Yến 

Dược 

sĩ đại 

học 

Tổ 14 khu 3, 

phường Tuần 

Châu, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 



17 

 

STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

31 

Nhà thuốc Long 

Châu 871 - Công 

ty cổ phần Dược 

phẩm FPT Long 

Châu 

Đào Duy 

Thông 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số 282 đường 

Trần Phú, 

phường Cao 

Xanh, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường. 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất hướng thần; Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất; Thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Thuốc độc; Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

32 

Nhà thuốc Việt  

Nga - Bệnh viện 

mắt Quốc tế Việt - 

Nga Hạ Long 

Đào Văn 

Long 

Dược 

sĩ đại 

học 

Tầng 1 lô A, căn 

số 5 nhà A6, 

khu đô thị 

MonBay, 

phường Hồng 

Hải, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực. 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin; Sinh phẩm 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 
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STT Tên cơ sở 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

TĐCM 
Địa chỉ hành 

nghề 

Loại 

hình 

hành 

nghề 

Phạm vi kinh doanh Hiệu lực 

33 

Nhà thuốc doanh 

nghiệp Ông An 5 - 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Hạ 

Long 

Đỗ Thảo 

Linh 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 596, tổ 8 

khu 9A, phường 

Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc 

doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: 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 độc; Thuốc thuộc danh mục thuốc, 

dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Sinh phẩm 

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; Thuốc phóng xạ; Đồng vị 

phóng xạ; Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; 

Vị thuốc cổ truyền; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

34 
Nhà thuốc Thúy 

Chinh 1 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thúy 

Dược 

sĩ đại 

học 

Số nhà 296, tổ 

10 khu 4, 

phường Hồng 

Hà, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nhà 

thuốc tư 

nhân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, điều kiện 

lạnh 

Bao gồm cả các thuốc: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực;  

Không bao gồm các thuốc: Thuốc gây nghiện; Thuốc 

hướng thần; Thuốc tiền chất; 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 phóng xạ; Đồng vị phóng xạ; 

Thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ; Vị thuốc 

cổ truyền; Sinh phẩm; Vắc xin. 

Đến hết 

ngày 

10/01/2026 

Tổng số: 34 cơ sở./. 
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