
UBND TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ Y TẾ                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: 5871 /TB-SYT             n    u n, ngày 19  t áng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

V/v Công bố Phòng Tiêm chủng Vắc xin Phan Thiết thông báo 

đáp ứng “Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc” 

 

 

Căn cứ Lu t Dược ngày 06 t áng 4 năm 2016; 

Căn cứ   ông tư số 36/2018/  - Y  ngày 22 t áng 11 năm 2018 của  ộ Y 

tế quy địn  về   ực  àn  tốt bảo quản t uốc, nguyên liệu làm t uốc. 

Xét Văn bản đề ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tiêm chủng Vắc 

xin Phan Thiết về việc thay đổi địa điểm kinh doanh. 

Sở Y tế công bố cơ sở đáp ứng “Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc” (GSP) thay đổi địa điểm trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế với 

các thông tin như sau: 

 

Tên cơ sở Địa chỉ mới 

Thời điểm 

thông báo đáp 

ứng GSP 

Phạm vi hoạt động 

bảo quản 

Phòng Tiêm chủng 

Vắc xin Phan Thiết 

124A Nguyễn Hội, phường Phú 

Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

13/12/2021 Bảo quản vắc xin. 

Phòng Tiêm chủng Vắc xin Phan Thiết phải tuân thủ GSP theo quy định tại 

khoản 4 Điều 4 Thông tư số 36/2018/TT-BYT. 

Sau khi cơ sở được công bố đáp ứng GSP tại địa chỉ mới, Sở Y tế sẽ đánh 

giá đột xuất, thanh tra, kiểm tra việc đáp ứng tuân thủ GSP của Phòng Tiêm 

chủng Vắc xin Phan Thiết. 

Sở Y tế rút công bố Phòng Tiêm chủng Vắc xin Phan Thiết đáp ứng “GSP” 

trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tại địa chỉ: 134 Nguyễn Hội, phường Phú 

Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Thông báo số 1511/TB-SYT 

ngày 10/5/2021 hết hiệu lực kể từ Thông báo này có hiệu lực./. 
 

Nơi nhận:              
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;          

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Phòng Tiêm chủng Vắc xin Phan Thiết; 

- Lưu: VT, NV.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tòng 
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