
 

THÔNG BÁO 

 Đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin của Phòng khám chuyên khoa nội tổng 

hợp, tư vấn, tiêm chủng vắc xin dịch vụ Bản Phủ 
––––––––––––––––––––––––––  

Ngày 20 tháng 12 năm 2021 Sở Y tế đã nhận được Thông báo số 02/TB-TCBP 

ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp tư vấn, tiêm 

chủng vắc xin dịch vụ Bản Phủ, Sở Y tế xem xét hồ sơ và việc tự công bố đáp ứng 

thực hành tốt bảo quản vắc xin tại cơ sở; theo đó Sở Y tế đăng tải trên Website của 

Sở những nội dung sau: 

a) Tên và địa chỉ của cơ sở thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP): 

- Tên cơ sở: Phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp tư vấn, tiêm chủng vắc xin 

dịch vụ Bản Phủ. 

- Địa chỉ kho bảo quản: Thôn 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.  

b) Thời điểm thông báo đáp ứng GSP: ngày 20 tháng 12 năm 2021 

c) Phạm vi hoạt động bảo quản của cơ sở thông báo đáp ứng GSP: Bảo quản, 

tiếp nhận và sử dụng vắc xin theo quy định tại Điều 13, 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 thông báo trên Website của Sở những nội dung như trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Website Sở Y tế;  

- PK tiêm chủng vắc xin dịch vụ Bản Phủ;             

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

                                                                       

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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