
Phụ lục 

STT
Họ và tên 

đệm
Tên

Ngày tháng 

năm sinh

Số 

CMNDCCCD
Ngày cấp Nơi cấp

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Văn bằng 

chuyên môn

Đủ điều kiện hành nghề với 

các vị trí

1 Nông Thị Thơm 2/10/1999 20199004374 25/6/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Số 106, khu Hòa Bình 

Thị Trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn

Cao đẳng danh 

hiệu cử nhân 

thực hành 

dược

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y 

tế xã

2 Lưu Thị Cầm 28/10/1996 20196004957 2/10/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Quyền A1, xã Hùng 

Sơn, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn

Cao đẳng dược

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế xã

3 Triệu Thị Trinh 28/02/1995 20195006738 1/9/2021

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội

Phố Mới, xã Vạn Linh, 

huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn

Trung cấp 

dược

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của: 

Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế xã

4 Hoàng Thùy Vân 25/9/1994 82226767 12/11/2009 Lạng Sơn

Số 10, khối phố 6B, thị 

trấn Bình Gia, huyện 

Bình Gia, tỉnh Lạng 

Sơn

Dược sĩ đại 

học

* Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của cơ 

sở bán lẻ thuốc: Nhà thuốc, 

Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y 

tế xã                                        

* Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn về dược của  cơ 

sở kinh doanh dịch vụ bảo 

quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc
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