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V/v tiếp nhận văn bản thông báo cơ 

sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản 
thuốc với phạm vị bảo quản vắc xin 

 

 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 07 năm 2021 

Kính gửi: Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh 
     (thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Phúc Thịnh) 

 
    

 Sở Y tế nhận được Thông báo số 01/HCTH-PKĐKPT ngày 15/07/2021 của 

Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Phúc Thịnh về 
việc Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

  Căn cứ theo quy định của khoản 2 Điều 13, 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. Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Công bố danh sách cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc “GSP”, 
với các thông tin cụ thể như sau: 

- Thông tin về cơ sở: 

 + Tên cơ sở: Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh thuộc Công ty TNHH dịch vụ 
y tế Phúc Thịnh.   

 + Địa chỉ: Số nhà 441, tổ Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, 
tỉnh Tuyên Quang. 

 - Thời điểm đáp ứng GSP: Từ ngày 22/7/2021. 

 - Phạm vi hoạt động bảo quản: Bảo quản Vắc xin tiêm chủng dịch vụ. 

 2. Công ty TNHH dịch vụ y tế Phúc Thịnh chịu trách nhiệm pháp lý về văn 
bản thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc với phạm vi bảo quản vắc 

xin; thực hiện đúng các quy định về bảo quản vắc xin và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về hoạt động bảo quản vắc xin tại đơn vị; 

3. Giao Phòng Y tế huyện Chiêm Hóa và các phòng chức năng thuộc Sở Y 
tế thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản vắc xin tại Phòng khám đa khoa 

Phúc Thịnh thuộc Công ty TNHH dịch vụ y tế Phúc Thịnh theo quy định.   

 Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 
- LĐ Sở Y tế (để b/c); 
- Phòng Y tế huyện Chiêm Hóa; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (đăng); 
- Lưu VT-NVYDBảo. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 
Nguyễn Thế Yên 
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