
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH GIA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTYT Bình Gia, ngày 06 tháng 6  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin  

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.  

 

Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Bình Gia 

Địa chỉ kho bảo quản: Khối phố 6B, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh 

Lạng Sơn 

Điện thoại: 02053836302   

Người liên hệ: Lý Mạnh Hưng 
Chức danh: Trưởng khoa Dược – TTB - 

VTYT 

Điện thoại: 0915818426 E-mail: hungduocbg.2011@gmail.com 

Chịu trách nhiệm chuyên môn: Lý Trọng Khánh  Năm sinh: 1987 

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI 

Số chứng chỉ đào tạo liên tục Thực hành tốt bảo quản vắc xin: 42-GSP/KĐQG 

Nơi cấp: Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và 

Sinh phẩm Y tế 
Ngày cấp: 28/8/2020 

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/NĐ-

CP 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/TT-

BYT 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./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trung tâm KSBT tỉnh Lạng Sơn (b/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Khoa KSBT; 

- Phòng KHNV; 

- Lưu: VT, Khoa Dược-TTB-VTYT 

 

 

 

 

Hoàng Duy Thiện 
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