
STT Tên cơ sở

Người 
chịu trách 

nhiệm 
chuyên 

môn

CMT/CCC
D người 

chịu trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Địa chỉ trụ sở 
chính

Loại 
hình 
kinh 

doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp

Hình 
thức 
cấp

Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số GDP 
(nếu có)

Ngày cấp 
GDP

Ngày hết 
hạn GDP

Mức đáp 
ứng Số CCHND Ngày cấp 

CCHND Nơi cấp

1

Công ty cổ 
phần dược và 
vật tư y tế Hải 

Yến

Nguyễn 
Văn Giáp 121479068 Đại học 

Dược

SN080, đường 
3/10, tổ 11, 

phường Sông 
Bằng, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Công ty 0066/ĐKK
DD-CB 18/06/2020 Xét hồ 

sơ
Sở Y tế 

Cao Bằng

Bán buôn thuốc thành phẩm (trừ vắc xin, sinh 
phẩm), bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện 
lạnh từ 2°C - 8°C (bao gồm cả 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 độc; 

thuốc, dược chất trong  danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất 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.

03/CB-
GDP 18/06/2020 18/06/2023 Đáp ứng 

GDP
526/CCHN-D-

SYT-BG 06/12/2019
Sở Y tế 

Bắc 
Giang

2

Công ty cố 
phần dược và 
VTYT Cao 

Bằng

Nông 
Hồng 

Trường
080401682 Đại học 

Dược

Số 012, Phố 
Nguyễn Du, 
Phường Hợp 

Giang, TPCB, 
Tỉnh Cao Bằng

Công ty 05/ĐKKD
D-CB 28/05/2018 Xét hồ 

sơ
Sở Y tế 

Cao Bằng

Bán buôn:  Thuốc thành phẩm, vắc xin, sinh 
phẩm, thuốc phải kiểm soát đặc biệt (Trừ thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ) bảo quản ở điều kiện 
thường và điều kiện lạnh 20C - 80C\n   Bán buôn: 
Dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền bảo 

quản ở điều kiện thường.

03/GDP-
CB 9/27/2021 9/27/2024 Đáp ứng 

GDP
06/CCHN-D-

SYT-CB 07/05/2018
Sở Y tế 

Cao 
Bằng

3

Công ty dược 
phẩm và 

VTYT Phương 
Anh

Bế Thành 
Tâm 080417919 Đại học 

Dược

Số 29, Phố Hồng 
việt, Phường hợp 

giang, TPCB
Công ty 29/ĐKKD

D-CB 29/10/2018 Xét hồ 
sơ

Sở Y tế 
Cao Bằng

Bán buôn:Thuốc thành phẩm, Sinh phẩm, 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 độc; Thuốc và dược chất trong danh mục 
thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 
dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Thuốc thuộc 
danh mục thuốc hạn chế bán lẻ (Trừ các thuốc 
phải kiểm soát đặc biệt khác, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ theo quy định) bảo quản ở điều 
kiện thường và điều kiện lạnh 20C - 80C.\n    Bán 
buôn: Dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 

bảo quản ở điều kiện thường.

01/GDP-
CB 1/6/2022 1/6/2025 Đáp ứng 

GDP 07/CB-CCHND 25/06/2017
Sở Y tế 

Cao 
Bằng
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STT Tên cơ sở

Người 
chịu trách 

nhiệm 
chuyên 

môn

CMT/CCC
D người 

chịu trách 
nhiệm 

chuyên môn

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Địa chỉ trụ sở 
chính

Loại 
hình 
kinh 

doanh

Số GCN 
ĐKKD Ngày cấp

Hình 
thức 
cấp

Nơi cấp Phạm vi kinh doanh Số GDP 
(nếu có)

Ngày cấp 
GDP

Ngày hết 
hạn GDP

Mức đáp 
ứng Số CCHND Ngày cấp 

CCHND Nơi cấp

4
Công ty TNHH 

Dược phẩm 
Bảo Lan 88

Lê Trung 
Kiên 080391244 Đại học 

Dược

Số 09, tổ 5, 
phường Hợp 

Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng

Công ty
68 

(17)/ĐKK
DD-CB

09/06/2021 Xét hồ 
sơ

Sở Y tế 
Cao Bằng

Bán buôn thuốc thành phẩm; sinh phẩm; 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 
độc; thuốc thuộc Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực; thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 
chế bán lẻ (Trừ các thuốc thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, đồng 
vị phóng xạ) bảo quản ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh từ 2°C - 8°C.

01/GDP 23/06/2021 23/06/2024 Đáp ứng 
GDP

110(2018)/CCHN
-D-SYT-CB 02/04/2019

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

5

Chi nhánh Cao 
Bằng - Công ty 

cổ phần Y tế 
AMVGROUP

Nông 
Hồng Tâm 080368135 Đại học 

Dược

Số 23 Phố Hồng 
Việt- Phường Hợp 

Giang- 
TPCB,Tỉnh Cao 

Bằng

Công ty 166/ĐKKD
D-CB 09/07/2021 Xét hồ 

sơ
Sở Y tế 

Cao Bằng

Bán buôn vắc xin; sinh phẩm y tế; bán buôn thuốc 
thành phẩm (không 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 gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ, 
đồng vị phóng xạ).

02/GDP 23/06/2021 23/06/2024 Đáp ứng 
GDP 165/CB-CCHND 08/05/2015

Sở Y tế 
Cao 
Bằng

6

Công ty dược 
phẩm và 

VTYT Trần 
Nga

Trần Thị 
Nga

0081520006
44

Đại học 
Dược

Số 23, Phố Hồng 
việt, Phường hợp 
giang, TPCB,Tỉnh 

Cao Bằng

Công ty 06/CB-
ĐKKD 30/06/2017 Xét hồ 

sơ
Sở Y tế 

Cao Bằng
Bán buôn, bán lẻ dược phẩm, Mỹ phẩm, vật tư y 

tế được phép lưu hành của Bộ Y tế.
02/CB-
GDP 17/06/2020 17/06/2023 Đáp ứng 

GDP 05/CB-CCHND 25/06/2017
Sở Y tế 

Cao 
Bằng


