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Số: 89 /TB-TTYT Tp Lạng Sơn, ngày 16  tháng  9  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 Thành phố Lạng Sơn 

 Địa chỉ kho bảo quản: Trạm Y tế phường Vĩnh Trại. Khu tái định cư 

khối 2 phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

 Điện thoại: 0205 3700020 E-mail: trungtamytethanhphols@gmail.com 

 Người liên hệ: Đinh Thị Hoa Chức danh: Giám đốc  

 Điện thoại: 0913566639 E-mail : dinhhoals1806@gmail.com 

 Chịu trách nhiệm chuyên môn: Phạm Thị Thông - Khoa Dược - TTB –

VTYT 

 Giấy chứng nhận tham gia tập huấn: Thực hành tốt bảo quản vắc xin và 

sinh phẩm y tế: số 52-GSP/KĐQG ngày 28/8/2020. Nơi cấp: Viện kiếm định 

quốc gia văc xin và sinh phẩm y tế. 

    Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 

1327/QĐ-UBND ngày 13/08/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

   Thực hiện quy định tại Luật Dược; quy định tại Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016của 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 tại Thông 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 trong đó bao gồm phạm vi hoạt động bảo 

quản vắc xin cụ thể như sau: 

- Bảo quản thuốc ( dung dịch, dung môi, nước muối sinh lý để pha tiêm 

vắc xin) ở nhiệt độ thường. 

- Bảo quản vắc xin ở nhiệt độ lạnh từ 2oc đến 8oc 

 Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn 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 
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(GSP), đã tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu (Biên bản tự thanh tra 

ngày 05/9/2022 của Trung tâm Y tế thành phố). 

  Trung tâm y tế thành phố 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. 

Trung tâm y tế thành phố 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; 

- Lưu: VT; Dược - TTB - VTYT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hoa 
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