
UBND TINT-I DIiN BIEN 
SJYTE 

S: 648/QD-SYT 

CQNG HOA XA HO! CIIIJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Blén Biên, ngày 18 tháng 7 näm 2019 

QUYET IMNH 
Cp, cap 1ii Giy chfrng nhn dt "Thirc hành tot co' so' ban lé thuôc", 

và Giây  chüng nhn. dü diêu kiin kinh doanh du'qc 

GIAM DOC S Y TE TINH DIN BIEN 

Can cü Lut DU9'C s 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Can cir Nghj djnh s 54/201 7/ND-CP ngãy 08/5/2017 eCia ChInh phCi quy djnh 
chi tiêt mt so diêu và bin pháp thi hành Lust  Duçc; 

Can cir Thông tu s 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 cüa B Y tê quy djnh 
chi tiêt mt so diêu cüa Lust duc và Ngh djnh so 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017 
cüa ChInh phü ye thuôc vã nguyen 1iu 1m thuOc phñi kiêm soAt dc hit; 

Can ci Thông tr s 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 cUa B Y t quy dnh 
ye thuc hành tot Ca sO' ban lé thuôc; 

Can cü Thông tu s 03/201 8/TT-BYT ngày 09/02/2018 cCia BO Y th quy djnh 
ye thirc hành tot phân phôi thuôc, nguyen 1iu lam thuoc; 

Can cü Thông UI s 10/2018/TT-BYT ngày 04/5/20 18 cOa B Y tquy djnh ye 
tO chirc và boat dng cUa Hi dOng iii van cap giây chüng nhn dü diêu kin kinh 
doanh du'çc cho ca s kinh doanh thuôc phãi kiêrn soát dtc bit; 

Can cir Quyt djnh s 17/2010/QD-UBND ngày 07/9/2010 cüa Ui ban nhân 
dan tinh Din Biên ye vic ban hành quy djnh, chirc näng, nhim vii, quyên han  cüa 
So' Y t tInh Diên Biên; 

Xét d nghj cüa Doãn kim tra dánh giá vic dáp Cing, duy tn dáp üng "Thuc 
hãnh tht Ca s& ban lê thuoc"; Giây chüng nhan dU diêu kin kinh doanh duvc, Sa Y 
tê tai  Biên bàn hçp ngày 17/7/2019, 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Cap, cp 1ti Giy chirng nhtn dat  "Thirc hành tt ca sâ ban lé thuc" 
cho 08 co' sà ban lé thuôc và cap, cap, cap la  Giây ching nhn dü diêu ki@i kinh 
doanh duqc cho 08 Ca sO cO nhu câu hành nghê duc trên dja bàn tinh. 

(Danh sách kern theo Quvét djnh nay). 

Diu 2. Các Ca ithân va Ca sâ duqc cp, cp 1a  giy chng nhn dt "Thçrc 
hành tOt ca sO' ban lé thuOc" và Giây chCing nhn dü diêu kin kinh doanh duc ghi 0' 
Diêu 1 cO trách nhini thirc hin theo dUng các quy djnh cUa Luit Diiçic so 
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Is_ 1. GIAM DOC 
TAM DOC 

105/2016/QH13 ngãy 06/4/2016, Nghj djnh s 54/2016/ND-CP cüa Chinh phü ngãy 
08/5/2017, Thông tir so 20/201 7/TT-BYT ngãy 10/5/2017, Thông Vi sO 02/201 8/TT-
BYT ngày 22/01/2018, Thông tu sO 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018; Thông tu sO 
10/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày k. Các ông/bâ Truâng 
PhOng Nghip vii duçc, Thanh tra S Y tê, Thu tnrâng các don vj có lien quan và các 
cc sfr ghi & Diêu I chju trách nhiiii thi hành QuyCt djnh nay./. 

P.iol izIâ,i: 
- Nhu Diu 3; 
- PYT các huyn, TX, TP; 
- Website SYT; 
- LLm VT, NVD. 
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DANH SACH CAC c s DUC CAP GDP, GPP, GCN DDKKD 
(Kern theo Quyêt djnh s 648/QD-SYT ngày 18 tháng 7 nàm 2019 cña S& Y té Din Biên,) 

sách các co' s& duoc cAp, cAn lai thuc  hành tt co s& ban lé thu& cho 08 co sO. 

TT Ten 

H ten - 
ngtrôi 
quãn 1 
CM 

Dja dim 
kinh doanh 

Phm vi kinh 
doanh 

Loi 
hlnh 
kinh 
doanh 

Chtrng chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu hrc 
GPP 

01 
QuAy 
thuôc 

Nht Vy 

Lê Thj 
Ly 

T6 dan pM 
s 14 - Thj 
trn Muting 
Chà - 
Huyn 
Muting Chà 
- Tinh Dn 
Biên 

Mua, ban lé thu6c 
thuôc danh muc 
thu6c thit V 

danh miic thuc 
không kê don bao 
gm câ thuc phai 
kim soát dc bit 
bão quãn a diu kin 
thithng thuc danh 
muc trén trir thu& 
gay nghin, thu& 
huàng than, tin 
chAt, thu6c phOng x, 
dng vi phOng x, 
vac xin 

QUAY  
thuc 

S 162/CCHN 
-D-SYT-DB 
do Sâ Y t 
Diên Biên cAp 
ngày 
10/6/20 19 

S 
518/DKKD 
D - DB do 
Sâ Y t Diên 
Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

S6 655/GPP 
do Si Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

dn ngày 
18/7/2022 

02 

QuAy 
thuôc 
Linh 

Chuong 

Luang 
VAn 
Châm 

Dôi 7 - Xã 
Noong 
Lung - 
Huyn Diên 
Biên - Tinh 
Din Biên 

Mua, ban lé thu6c 
thuôc danh muc 
thuc thi& yêU V 

danh miic thuc 
không ké don bao 
gôm cA thuôc phAi 
kim soAt dc bit 
bAo quAn a diu kin 

QUAY  
thuc 

S 164/CCHN 
-D-SYT-DB 
do S& Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
10/6/20 19 

S 
519/DKKD 
D - DB do 
S& Y th Din 
Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

S 656/GPP 
do Sr Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

dn ngày 
18/7/2022 
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TE 
T34?en 

__4 

J 
Co' SO' 

Hç ten 
ngtrô'i 
quãn l 
CM 

Oja dim 
kinh doanh 

Pham vi kinh 
doanh 

Loi 
hlnh 
kinh 
doanh 

Chirng chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu lire 
GPP 

thung thuc danh 
muc trên trü thuc 
gay nghin, thuc 
hisOng than, tin 
chAt, thu6c phong xt, 
dng vi phOng xi, 
vc xin 

03 
QuAy 

thuôc Bão 
Anh 

Nguyn 
Thj Nga 

Dôi 22 - xa 

Thanh Ni.xa 
- Huyn 
Diên Biên - 
Tinh 
Bien 

Mua, ban lé thu6c 
thuôc danh muc 
thuc thi& yu và 
danh muc thu6c 
không ké dan bao 
gm cã thuc phãi 
kim soát dc bit 
bâo quãn & diu kin 
thithng thuc danh 
muc trên trr thuc 
gay nghin, thuc 
huàng than, tin 
chAt, thu6c phong xii, 
dng vi phong xa, 

väc xin 

QUAY 
thuôc 

S 157/CCHN 
-D-SYT-DB 
do Si Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
10/6/20 19 

S6 
520/DKKD 
D - DB do 
S Y tê Diên 
Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

S6 657/GPP 
do Si Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

dn ngày 
18/7/2022 

04 

QuAy 
thuoc 
Nghia 
Linh 

Là Thj 
Thu 
Ngân 

Khi Tan 
Thüy - Thj 
trAn TuAn 
Giáo - 

Mua, ban Iê thuc 
thuôc danh muc 
thuc thi& yu và 
danh muc thuc 

QUAY 
thuôc 

S 219/DB- 
CCFIND do 
S& Y t Din 
Biên cAp ngãy 

S 
521/DKKD 
D - DB do 
S& Y t Din 

S 658/GPP 
do S& Y t 
Din Biên cAp 
ngày 

dn ngãy 
18/7/2022 
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'ç'1 1L 
Hç ten 
ngtrô'i 
quail i 
CM 

Dja dim 
kinh doanh 

Pham vi kinh 
doanh 

Loi 
hInh 
kinh 
doanh 

Chirng chi 
hãnh ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu hrc 
GPP 

Huyn 
Tuân Giáo - 
Tinh Din 
Biên 

không kê dan bao 
gm cã thuc phãi 
kim soát dAc biêt 
báo quãn a diu kin 
thing thuOc danh 
muc trên trü thuc 
gay nghin, thuc 
hixong thin, tin 
chAt, thu& phong xa, 
ding vj phOng x, 
vc xin 

30/10/20 15 Biên cp 
ngày 
18/7/2019 

18/7/20 19 

05 

Q9Y 
thuôc s 

05 - Cong 
tytrách 
nhim 

hu hn 
thrçic 

phAm Ha 
Thành 

Trân Thi 
Thüy 

Dôi 18 - Xa 
Thanh Nua 
- Huyn 
Diên Biên - 
Tinh Diên 
Bien 

Mua, ban lé thuc 
thuôc danh muc 
thuc thit yu va 
danh muc thuc 
không kê dan bao 
gm cã thuc phãi 
kim soát dc bit 
bão quãn 0 diu kin 
thu?mg thuOc danh 
miic trén trfr thu& 
gay nghin, thuc 
hixOng than, tin 
chAt, thuc phong x, 
dng vi phóng x, 
väc xin 

QUAY 
thuôc 

S 152/CCHN 
-D-SYT-DB 
do So Y tê tinh 
Din Biên cap 
ngày 
02/5/2019 

S 
522/DKKD 
D - DB do 
SO Y th Din 
Biên cap 
ngày 
18/7/2019 

S 659/GPP 
do Sâ Y té 
Din Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

dn ngày 
18/7/2022 
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I3, 

T
,
f,/ 

OiEW Jz 
n Co SlY 

Hç ten 
ngtrôi 
quãn 1 
CM 

Dja dim 
kinh doanh 

Phm vi kinh 
doanh 

Loai 
hInh 
kinh 
doanh 

Chung chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu hrc 
GPP 

06 

QuAy 
thuc s 

17 - Cong 
ty c 
phAn 

dixçic 4t 
) 

tinh Din 
Biên 

Quàng 
v 

Thanh 

Dôi 9 - XA 
Hua Thanh 
- Huyn 
Din Biên - 
Tinh Din 
Biên 

Mua, ban lé thu6c 
thuôc danh muc 
thuoc thit u và 
danh muc thuc 
không ké dan bao 
gm cã thu6c phãi 
kim soát dc bit 
bão quân a diu kién 
throrng thuc danh 
miic trên tr thu,c 
gay nghin, thuc 
huâng tMn, tin 
chit, thu6c phong x, 
dng vi phong x, 
vc xin 

QuAy 
thuôc 

S 214/DB- 
CCHND do Sà 
Y t tinh Din 
Biên cp ngày 
30/10/2015 

S6 
523/DKKD 
D - DB do 
Si Y t Din 
Biên cp 
ngày 
18/7/20 19 

S 660/GPP 
do S& Y th 
Din Biên CaP 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 

07 

QuAy 
thuôc s 

46- Cong 
ty c 
phân 
duc 

phAm Hãi 
Nam 

Nguyn 
Thj Toan 

Trung tam 
xâ Mung 
Nha - 
Huyn 
Din Biên 
- Tinh Din 
Biên 

Mua, ban lé thuc 
thuôc danh muc 
thuc thit y và 
danh muc thu6c 
không ké dan bao 
gm cã thu6c phãi 
kim soát dAc biêt 
bão quán diu kin 
thumg thuc danh 
m%lc trên trr thuc 
gay nghin, thuc 

QuAy 
thuôc 

S 225/DB- 
CCHND do Si 
Y t tinh Diên 
Biên cAp ngày 
30/10/2015 

S6 
524/DKKD 
D - DB do 
Sâ Y t Din 
Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

S 661/GPP 
do S& Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 
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SO 

Yic3 
\Z\ 

* 

Ho ten 
nguroi 
quãn 1 
CM 

Dja dim 
kinh doanh 

Phm vi kinh 
doanh 

Loi 
hlnh 
kinh 
doanh 

Chirng chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu hrc 
GPP 

huâng than, tin 
chit, thu6c phong x, 
dng vi phóng x, 
vac xin 

08 

Q1iAy 
thuôc s 

63 - Cong 
tyc 
phAn 

ducic 4t 
tu y t 

tinh Diên 
Biên 

LôThi 
Hng 
Biên 

Dôi 8C - 
X Thanh 
Luông - 
Huyn Din 
Biên - Tinh 
Din Biên 

Mua, ban lé thu& 
thuc danh muc 
thuc thit yeu va 
danh muc thuc 
không ké don bao 
gôm cã thuc phãi 
kim soát dc bit 
bâo quân a diu kin 
thix?ing thuc danh 
muc trên trr thu6c 
gay nghin, thu6c 
hixâng thin, tin 
chAt, thuc phOng x, 
dng vi phong x, 
vac xin 

QuAy 
thuôc 

S6 3101DB- 
CCHNID do Sâ 
Y t tinh Din 
Biên cAp ngày 
06/6/2016 

S 
525/DKKD 
D - DB do 
S& Y té Din 
Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

S 6621GPP 
do Sâ Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 
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ách các co st thrçrc cap, cp lai Giy chfrng nhn dü diu kiin kinh doanh dtrçc cho 08 cor s&. 

Ho ten 
ngtrô'i 
quãn 1 
CM 

Oja dim 
kinh doanh 

Phim vi kinh 
doanh 

Loii 
hlnh 
kinh 
doanh 

Chtrng chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiêu 1rc 
GPP 

01 
QuAy 
thuôc 

Nht Vy 

Lê Thj 
Ly 

T dan ph 
s 14 - Thj 
trAn Muting 
Chà - 
Huyn 
Mixmg Chà 
- Tinh Din 
Biên 

Mua, ban lé thu6c 
thuôc danh muc 
thu6c thi& yêU V 
danh miic thuc 
không ké don bao 
gm Ca thuc phâi 
kim soát bit 
bão quán a diu kin 
thix?ng thuOc danh 
muc trén trü thu6c 
gay nghin, thuc 
hrn5ng thAn, tin 
chit, thu6c phOng xt, 
dng vj phong x, 
vc xin 

QuAy 
thuc 

S 162/CCHN 
-D-SYT-DB 
do Sâ Y th 
Din Biên cp 
ngãy 
10/6/20 19 

S 
518/DKKD 
D - DB do 
S& Y t Din 
Biên cp 
ngày 
18/7/20 19 

S 655/GPP 
do Sâ Y t 
Diên Biên cp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 

02 

QuAy 
thuc 
Linh 

Chuong 

Li.rong 
Van 
Châm 

Dôi 7 - Xà 
Noong 
Lung - 
Huyn Din 
Biên - Tinh 
Din Biên 

Mua, ban lé thuc 
thuc danh muc 
thuc thit yêU Va 
danh miic thuc 
không ké don bao 
gm Ca thu6c phãi 
kim soát dc bit 
bão quãn a diu kin 
thu?mg thuc danh 
muc trên trü thuc 

QuAy 
thuc 

S 164/CCHN 
-D-SYT-DB 
do S& Y t 
Din Biên c&p 
ngày 
10/6/20 19 

S 
519/DKKD 
D - DB do 
Sâ Y th Din 
Biêncp 
ngày 
18/7/20 19 

S 656/GPP 
do S& Y t 
Din Biên cp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 
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YT 
TT  

)) 

9 
Ho ten 
ngtrbi 
quãn 1 
CM 

Bja dim 
kinh doanh 

Phim vi kinh 
doanh 

Loi 
hInh 
kinh 
doanh 

Chtrng chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKIDD 

GCN GPP Hiu 1rc 
GPP 

gay nghin, thuc 
huàng than, tin 
cht, thuc phong x, 
ding vj phong x, 
vc xin 

03 
QuAy 

thuc Bão 
Anh 

Nguyn 
Thj Nga 

Dôi 22 - Xa 
Thanh Nua 
- Huyn 
Diên Biên - 
Tinh Din 
Biên 

Mua, ban lé thu6c 
thuôc danh muc 
thu6c thit yu và 
danh muc thuc 
không kê dan bao 
gm Ca thuc phãi 
kim soát dc bit 
bão quãn a diu kiin 
thix?mg thuc danh 
muc trén trr thu6c 
gay nghin, thuc 
huâng than, tin 
chat, thuc phong x, 
dng vj phOng xa, 
vAc xin 

QUAY 
thuôc 

S 157/CCHN 
-D-SYT-DB 
do Si Y t 
Din Biên cp 
ngày 
10/6/2019 

S 
520/DKKD 
D - DB do 
Sâ Y th Din 
Biên cp 
ngày 
18/7/20 19 

S 657/GPP 
do Sâ Y t 
Diên Biên cp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngãy 
18/7/2022 

04 

QuAy 
thuôc 
Nghia 
Linh 

Lô Thj 
Thu 
Ngãn 

KhiTân 
Thüy - Thj 
trn TuAn 
Giáo - 
Huyn 
Tuân Giáo - 

Mua, ban lé thuôc 
thuôc danh muc 
thuc thit y a 
danh muc thuc 
không ké don bao 
gm Ca thu& phai 

QUAY 
thuôc 

S 2191DB- 
CCHIND do 
Sâ Y t Din 
Biên cAp ngày 
30/10/20 15 

S6 
521IDKKD 
D - DB do 
S Y th Din 
Biên cAp 
ngày 

S6 658/GPP 
do Sâ Y t 
Din Biên cp 
ngày 
18/7/20 19 

dn ngày 
18/7/2022 
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/ sO HQ ten 
ngtrm 
quail 1 
CM 

Bla dim 
kinh doanh 

Phm vi kinh 
doanh 

Loai 
hlnh 
kinh 
doanh 

Chirng chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu hrc 
GPP 

Tinh Din 
Biên 

kim soát dAc biêt 
bão quãn a diu kin 
thu&ng thuc danh 
muc trên trr thu& 
gay nghin, thuc 
hi.ràng than, tin 
chit, thuc phong xa, 
dng vj phong xa, 
vAc xin 

18/7/20 19 

05 

Quay 
thuc s 

05 - Cong 
tytrách 
nhim 

hu han 
duçic 

phAm Ha 
Thành 

Trân Thi 
Thüy 

Dôi 18 - xa 

Thuth Nua 
- Huyn 
Din Biên - 
Tinh Diên 
Biên 

Mua, ban lé thuc 
thuc danh mic 
thuc thi& yu và 
danh muc thu& 
không ké dcin bao 
gm Ca thu6c phãi 
kim soát dc bit 
bão quãn a diu kiin 
thuang thuOc danh 
muc trên tr& thu& 
gay nghin, thuc 
htràng than, tin 
chAt, thuc phóng xa, 
dng vj phóng xa, 
vac xin 

QuAy 
thuôc 

S 152/CCIIN 
-D-SYT-DB 
do Si Y t tinh 
Din Biên cAp 
ngày 
02/5/2019 

S 
522/DKKD 
D - DB do 
Si Y tê Din 
Biên cap 
ngày 
18/7/20 19 

S 659/GPP 
do Sâ Y th 
Din Biên cp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 
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o 
fl CY MY 

Hç ten 
ngtrol 
quän 15 
CM 

Oja dim 
kinh doanh 

Pham vi kinh 
doanh 

Lo3i 
hlnh 
kinh 
doanh 

Chirng chi 
hành ngh 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu 
GPP 

Quay 
thuôc s 

17 - Cong 
ty c 
phAn 

ducic 4t 
tu y t 

tinh Din 
Biên 

Quang 
Van 
Thanh 

Di 9 - Xa 
Hua Thaflh 
- Huyn 
Diên Biên - 
Tirih Din 
Biên 

Mua, ban lé thu& 
thuôc danh muc 
thuc thit 
danh muc thu6c 
không ké dcm bao 
gm cã thu6c phai 
kim soát däc biêt 
bão quãn 0 diu kiin 
thuing thuOc danh 
muc trên trr thuc 
gay nghin, thu& 
hi.rOng thAn, tin 
chAt, thu6c phOng x, 
dng vj phong xi, 
vc xin 

QuAy 
thuôc 

S 2141DB- 
CCHND do Sâ 
Y th tinh Din 
Biên cAp ngày 
30/10/2015 

S 
523/DKKD 
D - DB do 
SO Y th Din 
Biên cAp 
ngày 
18/7/20 19 

S 660/GPP 
do So Y t 
Din Biên cp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 

07 

QuAy 
thuôc s6 

46 - Cong 
ty c 
phân 

phAm Hâi 
Nam 

Nguyn 
Thj Toan 

Trung tam 
xà Mi.rOng 
Nhà - 
Huyn 
Diên Biên 
- Tinh Din 
Biên 

Mua, ban lê thuc 
thuôc danh muc 
thu6c thi& y và 
danh muc thuc 
không kê don bao 
gm Ca thuc phãi 
kim soát däc biêt 
bão quãn 0 diu kiin 
thing thuc danh 
muc trên tth thu& 
gay nghin, thuc 

QuAy 
thuôc 

S 225/DB- 
CCHND do SO 
Y th tinh Din 
Biên cAp ngày 
30/10/2015 

S 
524/DKKD 
D - DB do 
SO Y t Din 
Biên cAi 
ngày 
18/7/20 19 

S 661/GPP 
do SO Y t 
Din Biên cAp 
ngày 
18/7/2019 

dn ngày 
18/7/2022 
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ff[ SO 

\oE$ 

'\\\ 

* 

Hç ten 
ngu*i 
quán I 
CM 

Dia dim 
kinh doanh 

Phm vi kinh 
doanh 

Loi 
hInh 
kinh 
doanh 

Chtrng chi 
hành nghê 

GCN 
DDKKDD 

GCN GPP Hiu lçrc 
GPP 

htràng than, tin 
chAt, thuc phong x, 
dng vj phOng xt, 
vac xin 

08 

QiIAy 
thuôc s 

63 - Cong 
tyc 
phn 

ducic vt 
tu ) te 

tinh Diên 
Biên 

LOThj 
Hng 
Biên 

Dôi 8C - 
X Thanh 
Luong - 
Huyn Diên 
Biên - Tinh 
Diên Biên 

Mua, ban lé thuc 
thuôc danh muc 
thuc thi& yu a 
danh muc thuc 
thông kê don bao 
gm Ca thuc phãi 
kiAm soát dc bit 
bão quán a diu kiin 
thuang thuc danh 
muc trên trir thuc 
gay nghin, thuc 
huàng than, tin 
chAt, thuc phong x, 
dngvjphOngx, 
väc xin 

Quay 
thuOc 

S 3101DB- 
CCHND do Sâ 
Y té tinh Diên 
Biên cAp ngày 
06/6/20 16 

S 
525IDKKD 
D - DB do 
Sâ Y th Din 
Biên cap 
ngãy 
18/7/2019 

S 662/GPP 
do S Y t 
Dién Biên cAp 
ngây 
18/7/20 19 

dn ngày 
18/7/2022 

10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

