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Kính gửi:   

              - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

              - Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn của tỉnh. 

 

 

Thực hiện Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 về Thực hành tốt 

bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Thông tư 36). 

Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1584/SYT-NVD ngày 25/6/2019 về 

việc thực hiện thông tư 36/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt bảo quản 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Công văn 3222/SYT-NVD ngày  27/11/2019 về 

việc thực hiện Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Lần 2). Tại 

Điều 16, Thông tư 36 quy định về lộ trình tuân thủ Thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược: 

“1. Chậm nhất đến ngày 01 tháng 7 năm 2019, cơ sở có hoạt động bảo 

quản, tồn trữ, cung ứng vắc xin (cơ sở bảo quản vắc xin thuộc chương trình tiêm 

chủng mở rộng quốc gia ở tuyến tỉnh và tuyến huyện, cơ sở dịch vụ tiêm chủng, 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động tiêm chủng) phải triển khai áp dụng 

và tuân thủ đầy đủ GSP đối với hoạt động bảo quản vắc xin quy định tại Thông 

tư này. 

2. Chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2021, cơ sở đầu mối bảo quản 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc của chương trình y tế quốc gia, của các lực lượng 

vũ trang nhân dân, cơ sở khám chữa bệnh (không bao gồm cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh có hoạt động tiêm chủng) cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền phải tuân thủ đầy đủ GSP đối với hoạt động bảo quản thuốc quy định tại 

Thông tư này”. 

Tuy nhiên, đến nay còn một số cơ sở bảo quản vắc xin thuộc chương trình 

tiêm chủng mở rộng quốc gia ở tuyến tỉnh và tuyến huyện, cơ sở dịch vụ tiêm 

chủng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hoạt động tiêm chủng chưa tiến hành nộp 

hồ sơ công bố đủ điều kiện GSP đối với hoạt động bảo quản vắc xin.  

Các đơn vị khám chữa bệnh phải chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, lên kế 

hoạch tổ chức triển khải thực hiện Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc, đảm bảo đúng lộ trình theo quy định tại Điểm 2. 



  

Vậy Sở Y tế thông báo để các đơn vị và cơ sở khám chữa bệnh trên địa 

bàn tỉnh biết và nghiêm túc thực hiện./. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Lưu: VT, NVD. 
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