
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số GCN 

ĐĐK GPP/GDP

Phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ

Loại 

hình

1

Quầy thuốc tây 

Thu Hằng

Thôn 11, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 705 1051

Trịnh Thị Thu 

Hằng

411/CCHN-D-

SYT-ĐNO

5/2/2018

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

2

Quầy thuốc tây 

Trần Thị Thanh

Tdp1, thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Đắk Nông 421 62 Trần Thị Thanh

167/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2017 Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

3

Quầy thuốc 

Thanh Xuân

Thôn 10, xã Nâm 

Njang, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 706 1052

Nguyễn Ngọc 

Sơn

329/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/11/2017

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

4

Quâyf thuốc Tâm 

Đức

Thôn Đắk Hoà 1, xã 

Đắk Hoà, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông 362 681 Trương Văn Ly

276/CCHN-D-

SYT-ĐNO

2/10/2017 Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

5

Quầy thuốc Tân 

Quý

Thôn 7, xã Thuận Hà, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 403 709

Nguyễn Thị 

Quý

711/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2019

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc
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6

Quầy thuốc Tây 

Nguyên

Bon A3, xã Đắk Môl, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 402 710 Đinh Bạt Thắng

610/CCHN-D-

SYT-ĐNO

19/02/2019

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

7

Quầy thuốc 

Nguyên Trinh

Thôn Kẻ Đọng, xã Đức 

Đức Minh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 196 468

Lương Văn 

Xuân

672/CCHN-D-

SYT-ĐNO 17/12/2016

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

8

Quầy thuốc Thảo 

Nguyên

Thôn Xuyên Tân, xã 

Đức Xuyên, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 707 1053 Lê Tuấn Khỏn

613/CCHN-D-

SYT-ĐNO 28/02/2019

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

9

Quầy thuốc Đức 

Hiếu

Thôn Phú Trung, xã 

Quảng Phú, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 708 1054 Đinh Đức Hiếu

600/CCHN-D-

SYT-ĐNO 19/12/2018

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

10

Quầy thuốc 

Thuận Huyền

Thôn 5, xã Quảng tâm, 

huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông, tỉnh Đắk 

Nông 450 226

Nguyễn Thị 

Thu Huyền

82/CCHN-D-

SYT-ĐNO 31/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc



11

Quầy thuốc 

Nhuận Bích

Tdp6, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 709 1055

Trương Thị 

Phương Duyên

01631/CCHN-

D-SYT-ĐL 15/8/2016

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

12

Quầy thuốc 

Thanh Thuỷ

Thôn 6, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 411 714

Nguyễn Thị Lệ 

Thuỷ

19296/CCHN-

D-SYT-ĐL 8/10/2019

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường, 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

13

Quầy thuốc  

Thanh Quyên

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đák Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 412 351

Trần Thị Thanh 

Quyên

46/CCHN-D-

SYT-ĐNO 29/10/2019

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 trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

14

Nhà thuốc tây 

Gia Thành

Tdp9, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 710 1056

Hà Thị Minh 

Nữ

992/CCHN-D-

SYT-ĐNO 12/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(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 trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

15

Nhà thuốc Ảnh 

Nga

Thôn 2, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 711 1057

Phạm Thị Hồng 

Nga

991/CCHN-D-

SYT-ĐNO 12/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(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 trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc



16

Nhà Thuốc Tâm 

Đức

Thôn 3, xã Nhân Cơ, 

huyện Đák Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 712 1058

Nguyễn Thị 

Mai Trinh

935/CCHN-D-

SYT-ĐNO 5/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(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 trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

17

Nhà thuốc Tâm 

Phúc

Tdp2, phường Nghĩa 

Tân, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 417 44 Nguyễn Huệ

626/CCHN-D-

SYT-ĐNO 26/3/2019

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(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 trong một số ngành, lĩnh vực) 

trừ vắc xin

Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc
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