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Sinh phẩm Y tế
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế Bình Gia được quy định tại
Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế
huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện quy định tại Luật dược; quy định tại Nghị định 104/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng, trong đó
Điểm a, Khoản 1, Điều 8 quy định “Kho bảo quản vắc xin phải tuân thủ quy
định về thực hành tốt bảo quản thuốc”;quy định tạiThông tư số 36/2018/TTBYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc,
nguyên liệu làm thuốc; theo hướng dẫn của Dự án TCMR Quốc gia và cục Quản
lý Dược Bộ Y tế, Trung tâm Y tế huyện Bình Gia đã rà soát, củng cố cơ sở vật
chất tại kho bảo quản vắc xin để đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản
thuốc (GSP), đã tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu (Biên bản tự
thanh tra ngày 03/6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Bình Gia).

Chúng tôi xin thông báo đã đáp ứng tiêu chuẩn GSP đối với phạm vi bảo
quản vắc xin 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./.
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