
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK GPP

Phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ

1

Quầy thuốc 

Phúc An

Bon Phil Lơ Te 1, xã 

Đắk Ngo, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông 566 829

Hà Thị 

Hương

1946/CCH

N-D-SYT-

BP

14/7/2021
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt Dược sỹ trung cấp

2

Quầy thuốc tây 

Bùi Thanh 

Huyền

Bon Bu Nđởr, xã Đắk 

Rtih, huyện Tuy Đức, 

tỉnh Đăk Nông 567 830

Bùi Thanh 

Huyền

852/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

28/5/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

3

Quầy thuốc 

Kim Phụng

Thôn 9, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 568 831 Võ Nê Na

880/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

22/10/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

4

Quầy thuốc 

Tâm An

Thôn 8, xã Đắk Ru, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 239 562

Dương Thị 

Hạnh

586/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

5/11/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt Dược sỹ trung cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

              (Kèm theo Quyết  số 32/QĐ-SYT của Sở Y tế ngày 23 tháng 01 năm 2022)



5

Quầy thuốc 

Thiên Quyên

Thôn Quảng Thuận, xã 

Nghĩa Thắng, huyện 

Đắk R lấp, tỉnh Đắk 

Nông 115

Phạm Thị 

Minh 

Nguyệt

247/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

18/01/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

6

Quầy thuốc 

Trường Thu

Thôn Tân Lợi, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông 570 833

Đinh Thị 

Trường Thu

890/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

16/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

7

Quầy thuốc 

Phương Lan

Thôn Đức Lệ B, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 571 834

Lê Thị 

Phương Lan

469/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

29/05/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

8

Quầy thuốc 

Phương Thu

Thôn 8, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 241 564

Trần Thị 

Phương Thu

96/CCHN-

D-SYT-

ĐNO

30/8/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt Dược sỹ trung cấp



9

Quầy thuốc 

Cẩm Huyền

Số 113 Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn 

Eatling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông 374 185

Đinh Thị 

Cẩm Huyền

409/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

5/2/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt Dược sỹ trung cấp

10

Quầy thuốc 

Hưng Thịnh

Thôn 3, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 572 835

Lê Văn 

Kham

889/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

16/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

11

Quầy thuốc 

Mai Ly

Thôn 1, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 573 836

Đoàn Thái 

Thiện

891/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

16/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

12

Quầy thuốc tây 

BS Kiên

Tdp1, Thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 574 837

Nguyễn Thị 

Mỹ Quyên

480/ĐNO-

CCHND

3/9/2015

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp



13

Nhà thuốc 

Minh Châu

Tdp2, Thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 575 838

Nguyễn Thị 

Trang

20282/CC

HN-D-

SYT-ĐL

22/12/2020

Mua và Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường trừ các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và vắc xin Dược sỹ đại học

14

Nhà thuốc 

Thiện Tâm

Tdp3, Thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 576 839

Vũ Hoàng 

Hùng Anh

544/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

6/3/2019

Mua và Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường trừ các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt và vắc xin Dược sỹ đại học

15

Quầy thuốc 

Sơn Hương

Thôn 7, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 208 481

Phạm Thị 

Tuyết 

Nhung

532/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

13/8/2018
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt Dược sỹ trung cấp

16

Nhà thuốc An 

Khang Đắk 

Nông số 3

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông 577 840

Chu Thị 

Tươi

896/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

18/12/2021

Mua và bán lẻ thuốc bao gồm các thuốc 

bảo quản điều kiện thường, bảo quản điều 

kiện lạnh, các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt (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 và dược chất trong Danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị Dược sỹ đại học



17

Quầy thuốc tây 

Dung Dũng

Thôn 1, xã Đắk Som , 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 136 413

Mai Thị 

Dung

155/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

20/3/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

18

Quầy thuốc 

Ánh Mi

Thôn 2, xã Đắk Som , 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 578 841

Trần Thị 

Biên

521/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

1/8/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: 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 và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng Dược sỹ trung cấp

19

Quầy thuốc 

Sông Nhi

Thôn 3, xã Đắk Plao , 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 219 492

Lục Thị 

Sông

555/CCH

N-D-SYT-

ĐNO

23/8/2017
Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục 

thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không 

kê đơn, trừ vắc xin và thuốc kiểm soát đặc 

biệt Dược sỹ trung cấp

20

Nhà thuốc 

Khánh Linh

Đường Lê Thị Hồng 

Gấm, Tdp3 Phường 

Nghĩa Trung, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 579 842

Dương Bảo 

Ly

900/CCH

N-D-SYT-

ĐNO 1/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc bao gồm các thuốc 

bảo quản điều kiện thường, các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt (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 và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh Dược sỹ đại học



21

Nhà thuốc 

Vĩnh Khang

Đường Lê Thánh Tông, 

Tdp2 Phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 580 843

Nguyễn Thị 

Kim Liên

901/CCH

N-D-SYT-

ĐNO 1/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc bao gồm các thuốc 

bảo quản điều kiện thường, các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt (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 và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh Dược sỹ đại học


