
 

THÔNG BÁO 
DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN 

THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC 

(Đối với cơ sở tiêm chủng, cơ sở bảo quản vắc xin trong 

 chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia) 

 

 

Sở Y tế nhận được văn bản Thông báo cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo 

quản vắc xin (GSP) số 406/TB-KSBT  ngày 28/02/2020 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình.  

Căn cứ theo khoản 2, Điều 13, Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 

22/11/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Sở Y tế thông báo danh sách cơ sở đáp ứng Thực hành 

tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:  

1. Thông tin về cơ sở: 

- Tên cơ sở: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình.   

- Địa chỉ: 164 Bà Triệu, Đồng Phú, Đồng Hới tỉnh Quảng Bình. 

2. Thời diểm đáp ứng GSP: Từ ngày 02/3/2020. 

3. Phạm vi hoạt động bảo quản: 

- Bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh; 

- Bảo quản vắc xin tiêm chủng dịch vụ. 

Sở Y tế sẽ kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc đáp ứng tuân thủ GSP của cơ 

sở theo quy định tại điều 15 của Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 

Bộ trưởng Bộ Y tế./.  

 
Nơi nhận:        
- Văn phòng (đăng Website của Sở Y tế); 

- Lưu: VT, NVD.   

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 

 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ Y TẾ 

Số:          /TB-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Bình, ngày       tháng 3 năm 2020 
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