
STT TĐCM
Chứng chỉ hành 

nghề

Cơ sở kinh 

doanh
Hình thức Phạm vi Địa điểm Số GPP Ghi chú

1
Nguyễn 

Thị Vân
Anh

Dược sỹ 

trung học
160/PT-CCHND

QUẦY  THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

TIÊN LƯƠNG

Quầy thuốc

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 Gò Mới, xã 

Tiên Lương, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ

76

2
Hoàng 

Đức 
Tâm

Dược sỹ 

Cao đẳng

103/CCHND-SYT-

PT

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐIÊU LƯƠNG

Quầy thuốc

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 Điêu 

Lương,  huyện Cẩm 

Khê, tỉnh Phú Thọ

77

3
Hà Thị 

Thanh 
Xuân

Dược sỹ 

trung học
162/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐỒNG LƯƠNG

Quầy thuốc

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 Xóm Đồi, xã 

Đồng Lương,  

huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ

78

Họ tên người quản 

lý chuyên môn

DANH SÁCH CƠ SỞ  ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC

 ĐỐI VỚI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẨM KHÊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-SYT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ)
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Chứng chỉ hành 
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Họ tên người quản 

lý chuyên môn

4
Nguyễn 

Thị Thanh
Huyền

Dược sỹ 

trung học
97/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

NGÔ XÁ

Quầy thuốc

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 Gò Cao, xã 

Ngô Xá, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ

79

5
Nguyễn 

Khắc
Bình

Dược sỹ 

trung học
91/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

SƠN TÌNH

Quầy thuốc

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.

Xã Sơn Tình,  

huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ

80

6 Lê Thị Hoa
Dược sỹ 

trung học
117/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

TÙNG KHÊ

Quầy thuốc

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 Đoàn Kết, xã 

Tùng Khê, huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ

81

7
Cù Thị 

Thúy
Cần

Dược sỹ 

cao đẳng

1702/CCHND-

SYT-PT

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

VĂN BÁN

Quầy thuốc

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 Văn Bán, 

huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ 
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