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Số:        /TB-TTYT Văn Lãng, ngày 18 tháng 5 năm 2022 

  

 

THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG 

THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN VẮC XIN 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn 

 

Tên cơ sở:    Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng 

Địa chỉ kho bảo quản: Kho Vắc xin dây chuyền lạnh, khoa Dược, TTYT 

huyện Văn Lãng . Khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.   

Điện thoại: 02053.881.523, Fax: 02053.880.317   Email:  

Người liên hệ: Hà Thị Thiên  Chức danh: Phó trưởng khoa Dược-TTB-

VTYT  

Điện thoại: 02053.881.523, Fax: 02053.880.317   Email: 

khoaduocvanlang@gmail.com 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Hà Thị Lan Phương, năm sinh: 1995 

Số Chứng chỉ hành nghề dược: 773/CCHN-D-SYT-LS 

Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn; năm cấp: 2022, có giá trị đến ……… (nếu có) 

Căn cứ Quyết định 1327/QĐ-UB, ngày 13/8/1998 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện, thị trực thuộc Sở Y tế Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số1731/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc sáp nhập các Trung tâm Dân số - KHHGĐ vào các Trung tâm Y 

tế huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế; 

Cơ sở chúng tôi đã được quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trong 

đó có bao gồm phạm vi hoạt động bảo quản bảo quản thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc, cụ thể như sau: 

Tại mục 4 điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BYTKho bảo quản thuốc của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ kho bảo quản dược liệu, vị thuốc cổ truyền), cơ sở 

tiêm chủng, cơ sở bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc 

gia tuyến huyện triển khai áp dụng GSP quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo 

Thông tư số 36/2018/TT-BYT 



Thực hiện quy định tại Luật dược và Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 

tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc, sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu; 

Cơ sở chúng tôi xin thông báo đáp ứng tiêu chuẩn GSP đối với phạm vi bảo 

quản thuốc trong quy định về chức năng nhiệm vụ của chúng tôi nêu trên. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy chế 

chuyên môn dược có liên quan. 

  

 Nơi gửi: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo TTYT (Biết); 
- Phòng KHNV; 
- Khoa Dược TTBVTYT; 
- Khoa Kiểm soát Bệnh tật; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Vi Văn Nhất 
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