
STT TĐCM
Chứng chỉ hành 

nghề

Cơ sở kinh 

doanh
Hình thức Phạm vi Địa điểm Số ĐĐK Số GPP Ghi chú

1
Đỗ Anh 

Tùng 
Chi

Dược sỹ 

trung học
1469/PT-CCHND 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ 

THỊ TRẤN 

THANH BA

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.

Thị trấn Thanh Ba, 

huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ

1436 57

2 Bùi Thị Thảo
Dược sỹ 

trung học
636/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

CHÍ TIÊN

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 5, xã Chí Tiên, 

huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ

1434 58

3
Dương 

Hắc 
Hải

Dược sỹ 

trung học
1468/PT-CCHND 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐẠI AN

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.

 Hu 4, xã Đại An, 

huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ

1438 59

Họ tên người quản 

lý chuyên môn

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

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC ĐỐI VỚI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH BA

(Ban hành kèm theo Quyết định số  59/QĐ-SYT ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ)



STT TĐCM
Chứng chỉ hành 

nghề

Cơ sở kinh 

doanh
Hình thức Phạm vi Địa điểm Số ĐĐK Số GPP Ghi chú

Họ tên người quản 

lý chuyên môn

4
Lê Thị 

Thanh 
Huệ

Dược sĩ 

Đại học

624/CCHND-SYT-

PT

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐỖ SƠN

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 Đỗ Sơn 3, xã 

Đỗ Sơn, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

1.083 60
Đánh giá duy 

trì

5
Đỗ Thị 

Thanh 
Thảo

Dược sĩ 

Đại Học

625/CCHND-SYT-

PT

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐỖ XUYÊN

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 5, xã Đỗ 

Xuyên, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

1.081 61
Đánh giá duy 

trì

6 Tống Anh Đức
Dược sĩ 

trung học
630/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐÔNG LĨNH

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.

Trạm Y tế xã Đông 

Lĩnh - Khu 2, xã 

Đông Lĩnh, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

1.078 62
Đánh giá duy 

trì

7
Vi Thị 

Ngọc
Tuyết

Dược sĩ 

trung học
631/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐÔNG THÀNH

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 8, xã Đông 

Thành, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

1.077 63
Đánh giá duy 

trì



STT TĐCM
Chứng chỉ hành 

nghề

Cơ sở kinh 

doanh
Hình thức Phạm vi Địa điểm Số ĐĐK Số GPP Ghi chú

Họ tên người quản 

lý chuyên môn

8 Trịnh Thị Hợp
Dược sĩ 

trung học
1467/PT-CCHN

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

ĐỒNG XUÂN

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 Đồng 

Xuân, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

1.076 64
Đánh giá duy 

trì

9 Phí Thị Giang
Dược sĩ 

trung học
632/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

KHẢI XUÂN

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 10, xã Khải 

Xuân, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

1.080 65
Đánh giá duy 

trì

10
Trương 

Thị Hoa
Lan

Dược sĩ 

trung học
1078/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

LƯƠNG LỖ

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 4, xã Lương 

Lỗ, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

1.082 66
Đánh giá duy 

trì

11
Nguyễn 

Thị Huyền
Thanh

Dược sĩ 

Đại học
633/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

NINH DÂN

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 2, xã Ninh 

Dân, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

1.075 67
Đánh giá duy 

trì



STT TĐCM
Chứng chỉ hành 

nghề

Cơ sở kinh 

doanh
Hình thức Phạm vi Địa điểm Số ĐĐK Số GPP Ghi chú

Họ tên người quản 

lý chuyên môn

12 Vi Thị Hoa
Dược sĩ 

trung học
627/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

SƠN CƯƠNG

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 5, xã Sơn 

Cương, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

1.091 68
Đánh giá duy 

trì

13
Chu Thị 

Bích
Phượng

Dược sĩ 

trung học
626/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

THANH HÀ

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 5, xã Thanh 

Hà, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

1.084 69
Đánh giá duy 

trì

14
Đỗ Thị 

Lan
Anh

Dược sỹ 

trung học
639/PT-CCHND 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

VÂN LĨNH

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 2, xã Vân 

Lĩnh, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

1439 70

15 Vi Thị Phượng
Dược sỹ 

trung học
1465/PT-CCHND

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

VÕ LAO

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 5, xã Võ Lao, 

huyện Thanh Ba, 

tỉnh Phú Thọ

2481 71



STT TĐCM
Chứng chỉ hành 
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doanh
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16
Nguyễn 

Thị 
Thoa

Dược sỹ 

trung học
628/PT-CCHND 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

QUẢNG YÊN

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 Minh Tân, xã 

Quảng Yên, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

2482 72

17
Tống Thị 

Minh
Phương

Dược sỹ 

trung học
635/PT-CCHND 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

MẠN LẠN

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 Quyết Thắng, 

xã Mạn Lạn, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

2483 73

18
Nguyễn 

Thị Mai
Huệ

Dược sỹ 

trung học
638/PT-CCHND 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

HANH CÙ

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 23, xã Hanh 

Cù, huyện Thanh 

Ba, tỉnh Phú Thọ

2484 74

19
Nguyễn 

Thị Như
Ngọc

Dược sỹ 

trung học
634/PT-CCHND 

QUẦY THUỐC 

TRẠM Y TẾ XÃ 

HOÀNG 

CƯƠNG

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 8, xã Hoang 

Cương, huyện 

Thanh Ba, tỉnh Phú 

Thọ

2485 75

Tổng số: 19 cơ sở
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