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Số: 2371/SYT- NVD

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 7 năm 2022

V/v công bố việc đáp ứng GSP của
cơ sở trên Trang thông tin điện tử
của Sở Y tế

Kính gửi:
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Các cơ sở tiêm chủng vắc xin.
Căn cứ Thông tư số 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;
Thực hiện Công văn số 6122/QLD-CL ngày 12/7/2022 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;
Theo đó quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng, cơ sở bảo quản vắc xin
trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia tuyến huyện và tuyến tỉnh
được quy định như sau :
1. Việc tuân thủ và thực hiện công bố cơ sở đáp ứng Thực hành tốt bảo
quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) được quy định tại Điều 13 của Thông
tư số 36/2018/TT-BYT, cụ thể:
“Cơ sở phải tuân thủ GSP theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 4
Thông tư này và gửi văn bản thông báo việc đáp ứng GSP theo Mẫu số 01 quy
định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này đến Sở Y tế tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (sau đây được gọi tắt là Sở Y tế) nơi cơ sở hoạt
động.”
2. Về lộ trình triển khai thực hiện được quy định tại Điều 16 của Thông tư
số 36/2018/TT-BYT như sau:
“1. Chậm nhất đến ngày 01 tháng 07 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 Trung ương, tuyến khu vực, 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
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lượng vũ trang nhân dân, cơ sở khám chữa bệnh (không bao gồm cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh có hoạt động tiêm chủng quy định tại khoản 1 Điều này), 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. ”
3. Sở Y tế Hà Tĩnh đã thực hiện công bố trên Trang thông tin điện tử của
Sở Y tế về danh sách các cơ sở đáp ứng GSP theo đường link sau:
http://soyte.hatinh.gov.vn/danh-muc/quan-ly-hanh-nghe-y-duoc/quan-ly-hanhnghe-duoc/cong-bo-co-so-dap-ung-gsp.
Để bảo đảm và duy trì một cách tốt nhất sự an toàn và chất lượng của
thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,
cơ sở tiêm chủng, cơ sở bảo quản vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở
rộng quốc gia tuyến huyện và tuyến tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh:
- Thực hiện việc tuân thủ GSP theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TTBYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế.
- Tiến hành rà soát lại về Công bố việc đáp ứng GSP của đơn vị mình.
Trong trường hợp chưa có tên trong danh sách các cơ sở đáp ứng GSP được
công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, cần khẩn trương gửi văn bản
thông báo việc đáp ứng GSP về Sở Y tế Hà Tĩnh, trong đó phải có đầy đủ
thông tin về điều kiện bảo quản.
Sở Y tế thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra sở;
- Website SYT, mục Thuốc và TTGT;
- Lưu: VT, NVD.
Gửi văn bản giấy và điện tử.
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