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THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG 

THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC TẠI CÁC KHO THUỘC  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH GIA 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn 

 

 

Tên cơ sở:   Trung tâm Y tế huyện Bình Gia 

Địa chỉ: KP 6B, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.   

Điện thoại:  02053.836.302  Fax:    Email:  

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

VTYT&KSNK 

Điện thoại: 0915818624 Fax:   Email:  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Nông Thị Như   năm sinh: 1981 

Số Chứng chỉ hành nghề dược: 351/LS-CCHND 

Nơi cấp: Sở Y tế Lạng Sơn; năm cấp: 2015 

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; 

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-SYT ngày 30/3/2022 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

việc phê duyệt phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTYT ngày 09/8/2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Bình Gia về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Thực hành tốt bảo 

quản thuốc (GSP); 



Căn cứ Biên bản tự Kiểm tra Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) tại Kho lẻ 

ngày 15/8/2022 của Trung tâm Y tế huyện Bình Gia. 

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-BYT Kho 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; 

1. Kho chính: 

* Nhiệt độ, độ ẩm bảo quản như sau: 

Đối với những thuốc trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản thì kho 

chính bảo quản ở nhiệt độ thường: 

- Bảo quản ở môi trường khô, độ ẩm ≤75%, nhiệt độ≤30oC 

2. Kho lẻ: 

* Nhiệt độ, độ ẩm bảo quản như sau: 

Đối với những thuốc trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản thì kho lẻ 

bảo quản ở nhiệt độ thường: 

- Bảo quản ở môi trường khô, độ ẩm ≤75%, nhiệt độ≤30oC 

- Đối với những thuốc ghi điều kiện bảo quản từ 2-8oC thì bảo quản trong 

tủ lạnh. 

3. Kho cấp phát thuốc BHYT: 

* Nhiệt độ, độ ẩm bảo quản như sau: 

Đối với những thuốc trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản thì kho lẻ 

bảo quản ở nhiệt độ thường: 

- Bảo quản ở môi trường khô, độ ẩm ≤75%, nhiệt độ≤30oC 

- Đối với những thuốc ghi điều kiện bảo quản từ 2-8oC thì bảo quản trong 

tủ lạnh. 

4. Kho thuốc đông y (vị thuốc y học cổ truyền): 

* Nhiệt độ, độ ẩm bảo quản như sau: 



Đối với những thuốc trên nhãn không ghi rõ điều kiện bảo quản thì kho lẻ 

bảo quản ở nhiệt độ thường: 

- Bảo quản ở môi trường khô, độ ẩm ≤75%, nhiệt độ≤30oC 

- Bảo quản vị thuốc ở nhiệt độ thường 

5. Kho thuốc các chương trình: 

Bảo quản ở môi trường khô, độ ẩm ≤75%, nhiệt độ≤30oC 

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

quản thuốc, nguyên liệu làm 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 nhận; 
- Như trên; 
- GĐ, các PGĐ; 
- Phòng: KHTC, TCHC; 
- Hồ sơ GSP; 
- Lưu: VT, Khoa Dược-TTB-VTYT&KSNK(LTK) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Duy Thiện 
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