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1 Chu Thị Phú
110/PT-

CCHND
5/8/2013 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

THỌ LINH

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 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 và đồng vị 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.

SN 108, khu 12, 

xã Phú Hộ, thị xã 

Phú Thọ, tỉnh 

Phú Thọ

760 260

2 Cấn Thị Thơm
256/PT-

CCHND
04/10/2013 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

CẤN THỊ 

THƠM

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 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 và đồng vị 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.

SN 87, khu 12, 

xã Phú Hộ, thị xã 

Phú Thọ, tỉnh 

Phú Thọ

405 261

3
Đinh 

Thị
Hường

1562/CC

HND-

SYT-PT

24/8/2017 Phú Thọ

QUÂY THUỐC 

THẮNG LỢI - 

CÔNG TY CP 

DƯỢC PHÚ 

THỌ

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 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 và đồng vị 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.

Khu 9, xã Phú 

Hộ, thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú 

Thọ

1310 262

4
Nguyễn 

Văn
Khí

1462/PT-

CCHND
27/6/2017 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

HẢI ĐĂNG

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 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 và đồng vị 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.

Khu 11, xã 

Thanh Đình, 

thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

1916 263

5 Trần Thị Tâm
1292/PT-

CCHND
20/09/2016 Phú Thọ

NHÀ THUỐC 

LUẬT TÂM

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường.  Bao gồm cả: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 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; Không bao gồm: Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và đồng vị phóng xạ. 

Khu 2, thôn Nỗ 

Lực, xã Thụy 

Vân, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

868 264

Họ và tên 

QLCM

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ 

SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP) ĐỢT 14 NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-SYT ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ)

UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ Y TẾ 
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6
Nguyễn 

Văn 
Mạnh

177/PT-

CCHND
22/8/2013 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

SỐ 06 ĐỨC 

MẠNH - 

CÔNG TY 

CPDP ANH 

QUÂN

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 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 và đồng vị 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.

Đội 2, xã Thụy 

Vân, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ

1569 265

7 Đậu Thị Huyền
1132/PT-

CCHND
22/12/2015 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

THU HẰNG

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 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 và đồng vị 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.

Khu 5, Xóm Rẽ, 

xã Hùng Lô, 

thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

263 266

8 Nguyễn VănHoan
578/PT-

CCHND
14/4/2014 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

HOAN ANH

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 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 và đồng vị 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.

Tân An 4, thị trấn 

Yên Lập, huyện 

Yên Lập, tỉnh 

Phú Thọ

1104 267

9
Đoàn 

Thị
Thủy

210/PT-

CCHND
04/10/2013 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

ANH MINH

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 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 và đồng vị 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.

Khu 13, xã Ngọc 

Lập, huyện Yên 

Lập, tỉnh Phú 

Thọ

369 268

10
Vũ Thị 

Ngọc 
Anh

Dược sỹ 

trung 

học

05818/HN

O-CCHND

31/08/20

15

QUẦY THUỐC 

SỐ 332 - 

CÔNG TY CPD 

PHÚ THỌ

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 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 và đồng vị 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.

Thôn 1, xã Sóc 

Đăng, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ

955 269

11
Nguyễn 

Diệu
Ly

1116/PT-

CCHND
22/12/2016 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

DIỆU NGÂN

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 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 và đồng vị 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.

SN 156, tổ 6, khu 

Núi Trang, TT 

Phong Châu, Phù 

Ninh, tỉnh Phú 

Thọ

922 270
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12
Lâm Thị 

Thanh
Huyền

1620/CC

HND-

SYT-PT

10/11/2017 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

THANH 

HUYỀN

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 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 và đồng vị 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.

Khu 2, xã Trạm 

Thản, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú 

Thọ

1360 271

13

Nguyễn 

Thị 

Thanh

Tâm 
729/PT-

CCHND
30/06/2014 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

THANH TÂM

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 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 và đồng vị 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.

Khu 6, xã Trị 

Quận, huyện Phù 

Ninh, tỉnh Phú 

Thọ

985 272

14
Phạm 

Thị 
Huê

1763/CC

HND-

SYT-PT

11/03/2016 Phú Thọ
QUẦY THUỐC 

PHẠM HUÊ

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 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 và đồng vị 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.

Khu 3, thị trấn 

Thanh Thủy, 

huyện Thanh 

Thủy, tỉnh Phú 

Thọ

910 273

15
Nguyễn 

Thị Kim
Nhiên

2351/CC

HND-

SYT-PT

07/02/2022 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

ĐỨC QUÂN - 

CÔNG TY CPD 

PHÚ THỌ

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 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 và đồng vị 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.

Khu 3, xã Minh 

Côi, huyện Hạ 

Hòa, tỉnh Phú 

Thọ

2285 274

16
Nguyễn 

Thị
Lâm

1357/PT-

CCHND
08/12/2016 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

HƯNG TRANG

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 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 và đồng vị 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.

Khu 8, xã Đông 

Thành, huyện 

Thanh Ba, tỉnh 

Phú Thọ

2287 275

17

Nguyễn 

Thị 

Hồng

Thanh

2221/CC

HND-

SYT-PT

24/05/2021 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

NGỌC LONG- 

CÔNG TY CPD 

BẢO KHÁNH

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 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 và đồng vị 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.

Khu 3, xã Vân 

Lĩnh, huyện 

Thanh Ba, tỉnh 

Phú Thọ

2289 276
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18
Phùng 

Thị
Nguyệt

1786/CC

HND-

SYT-PT

09/08/2018 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

PHÙNG 

NGUYỆT - 

CÔNG TY CPD 

BẢO KHÁNH

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 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 và đồng vị 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.

Khu Trường Sơn, 

xã Mạn Lạn, 

huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ

2290 277

19
Nguyễn 

Thị Mai
Huyên

297/CC

HND-

SYT-PT

11/06/2021 Phú Thọ
NHÀ THUỐC 

HUY OANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường.  Bao gồm cả: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: 

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 gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và đồng vị phóng xạ. 

SN80, tổ 14, 

KĐC Nguyễn 

Du, phường Âu 

Cơ, thị xã Phú 

Thọ, tỉnh Phú 

Thọ

2291 278

20
Đặng 

Chiến
Thắng

1154/CC

HND-

SYT-PT

9/9/2021 Phú Thọ
NHÀ THUỐC 

LAN ANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường.  Bao gồm cả: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: 

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 gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và đồng vị phóng xạ. 

SN 27, đường 

Hàn Thuyên, phố 

Tân Tiến, 

phường Tân Dân, 

thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ

2292 279

21
Nguyễn 

Thị
Mẫn

1099/H

NA-

CCHND

20/6/2017 Hà Nam
QUẦY THUỐC 

TÂM TUYẾT

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 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 và đồng vị 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.

Khu 13, xã 

Hoàng Xá, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ

2293 280

22
Hoàng 

Mạnh
Hùng

2375/CC

HND-

SYT-PT

05/04/2022 Phú Thọ

QUẦY THUỐC 

XUÂN TÂN - 

CÔNG TY CPD 

PHÚ THỌ

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 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 và đồng vị 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.

Khu 22, xã 

Hoàng Xá, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ

2294 281

23
Lê Thị 

Thanh
Hương

1178/CC

HND-

SYT-PT

03/09/2019 Phú Thọ
NHÀ THUỐC 

TÂM AN

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường.  Bao gồm cả: Thuốc độc; Thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: 

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 gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ và đồng vị phóng xạ. 

Khu 24, xã Vạn 

Xuân. Huyện tam 

Nông, tỉnh Phú 

Thọ

2295 282

Tổng số 23 cơ sở;
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