
 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 6122/QLD-KD, ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Cục 

Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc công bố việc đáp ứng GSP của cơ sở trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế. Để đảm bảo việc thực hiện công bố trên Trang thông 

tin điện tử của Sở Y tế danh sách các cơ sở đáp ứng GSP đúng quy định, Sở Y tế 

Cao Bằng đề nghị:  

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung 

tâm y tế huyện, thành phố, cơ sở tiêm chủng, cơ sở bảo quản vắc xin trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng quốc gia tuyến huyện và tuyến tỉnh, gửi Thông báo đáp 

ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đến Sở Y tế theo đúng 

quy định tại Khoản 1 Điều 13 trong Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 

của Bộ Y tế (Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 

36/2018/TT-BYT).  

2. Sở Y tế đã công bố trên Trang thông tin điện tử danh sách các cơ sở 

Thông báo đáp ứng GSP mà Sở Y tế nhận được. Tuy nhiên qua rà soát cho thấy 

tại mục “Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP” các cơ 

sở chưa ghi rõ về phạm vi hoạt động bảo quản, chưa công bố thông tin về điều 

kiện bảo quản (nhiệt độ bảo quản). 

3. Để đảm bảo việc công bố đáp ứng GSP được thực hiện đúng và đầy đủ 

theo quy định, Sở Y tế đề nghị các cơ sở đã gửi Thông báo đáp ứng GSP chưa ghi 

rõ về phạm vi hoạt động bảo quản, chưa công bố thông tin về điều kiện bảo quản 

(nhiệt độ) gửi lại Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, trong đó yêu cầu cơ sở phải ghi rõ phạm vi hoạt động bảo quản cụ thể 
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đầy đủ thông tin theo mẫu, công bố thông tin về điều kiện bảo quản (nhiệt độ bảo 

quản) của cơ sở trong phạm vi hoạt động để Sở Y tế thực hiện công bố trên Trang 

thông tin điện tử theo đúng quy định. 

(Phụ lục Danh sách các cơ sở gửi lại Thông báo đáp ứng GSP chưa ghi rõ 

về phạm vi hoạt động bảo quản, chưa công bố thông tin về điều kiện bảo quản 

gửi kèm Công văn này). 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Bệnh xá Quân dân Y 44; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                    
Vương Thị Tuyên 
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