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Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Bình Điền. 

 

Sở Y tế nhận được Thông báo số 195/TB-BVĐKBĐ ngày 22/4/2021 của 

Bệnh viện đa khoa Bình Điền (địa chỉ kho bảo quản: Xã Bình Tiến, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đề nghị công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt 

bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cụ thể là Bảo quản vắc xin. 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH-13 ngày 06/4/2016 về dược; Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành của Luật Dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư 

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. Bản Thông báo đáp ứng Thực hành tốt bảo quản vắc xin của Bệnh viện 

đa khoa Bình Điền (địa chỉ kho bảo quản: Xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế) đúng thủ tục theo Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 

của Bộ Y tế. 

2. Bệnh viện đa khoa Bình Điền được đưa vào danh sách các cơ sở có Kho 

bảo quản vắc xin đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Thừa Thiên Huế. 

3. Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bình Điền: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về Kho bảo quản vắc xin đáp ứng Thực 

hành tốt bảo quản bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc đơn vị. 

- Thực hiện đầy đủ những quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc theo Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ 

Y tế. 

Sở Y tế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, nếu cơ sở không tuân thủ các Điều 

kiện quy định Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo Thông 

tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế, Sở Y tế sẽ rút tên cơ sở khỏi 
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danh sách các cơ sở có Kho bảo quản vắc xin đáp ứng GSP đã được đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Thừa Thiên Huế./. 

  g 11 năm 2020 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 
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