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Người phụ 
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môn

Trình độ  
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môn

Số CCHND  Ngày cấp Nơi cấp
Loại 

hình 
Phạm vi

Ghi 

chú

1
Nhà thuốc 

Bách Hội

Ki ốt số 36, Chợ Đồng 

Mỏ, thị trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn

Chu Thị Hội
Dược sĩ 

đại học

720/CCHN-D-

SYT-LS
17/8/2021

Lạng 

Sơn

Nhà 

thuốc 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường và điều kiện lạnh 20C-80C  

(Bao gồm cả: 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 thuộc danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc; Trừ: Vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

Cấp lần 

đầu

2
Quầy thuốc 

Tùng Vân

Khu Cây Hồng, thị trấn 

Chi Lăng, huyện Chi 

Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Trịnh Hoài Nhung
Dược sĩ 

cao đẳng

685/CCHN-D-

SYT-LS
28/02/2021

Lạng 

Sơn

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn (Bao gồm cả: 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 thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc; Trừ: Vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

Cấp lần 

đầu
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3
Quầy thuốc 

Duy Vũ

Thôn Đồng Ngầu, xã 

Cai Kinh, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Lý Thanh Nhã
Dược sĩ 

trung cấp

710/CCHN-D-

SYT-LS
21/7/2021

Lạng 

Sơn

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn (Bao gồm cả: 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 thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc; Trừ: Vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

Cấp lần 

đầu

4
Quầy thuốc 

Tuyến Dung

Thôn Ba Nàng, xã Cai 

Kinh, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn

Đặng Văn Tuyến
Dược sĩ 

trung cấp

766/CCHN-D-

SYT-LS
23/3/2022

Lạng 

Sơn

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn (Bao gồm cả: 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 thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc; Trừ: Vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

Cấp lần 

đầu



5
Quầy thuốc 

Phương Bắc 4

Số 32, đường Bắc Sơn, 

khu An Ninh, thị trấn 

Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Hoàng Thị Hải 

Yến

Dược sĩ 

cao đẳng

489/CCHN-D-

SYT-LS
28/9/2017

Lạng 

Sơn

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục 

thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn (Bao gồm cả: 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 thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực, thuốc độc; Trừ: Vắc xin, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc phóng xạ).

Điều 

chỉnh 

GCN. 

Chuyển 

địa 

điểm 

kinh 

doanh 

dược

Tổng số: 05 cơ sở 


