
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Số:          Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 

  

THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG 

Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

Tên cơ sở:    BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 

Địa chỉ kho bảo quản: Số 58 Nguyễn Huệ, tổ Dân phố 6, Thị Trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

Điện thoại: 02603881758; Fax: 02603881758; Email: bvkvngochoi@gmail.com 

Người liên hệ:   Nguyễn Hữu Thâm;   Chức danh: Giám đốc 

Điện thoại: 0905146139; Fax: 02603881758  Email: infodollartham@gmail.com 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn:  Nguyễn Hồng Văn; năm sinh: 1982 

Số Chứng chỉ hành nghề dược: 129/KT-CCHND 

Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Kon Tum; năm cấp: 2014, có giá trị đến (nếu có) 

Cơ sở chúng tôi đã được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-SYT 

ngày 26/9/2008 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum, quy định về chức năng, nhiệm vụ 

của Khoa Dược trực thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, trong đó có 

bao gồm phạm vi hoạt động bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cụ thể như 

sau:           

Chức năng bảo quản thuốc: Thực hiện quy định tại Luật dược và 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, sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh 

giá đạt yêu cầu; cơ sở chúng tôi xin thông báo đáp ứng tiêu chuẩn GSP đối với 

phạm vi bảo quản thuốc trong quy định về chức năng nhiệm vụ của chúng tôi 

nêu trên. 

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật, các quy 

chế chuyên môn dược có liên quan./. 

Nơi nhận: 
  - Như trên;                                         

 - Lưu:  VT; KD.                                                                                   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 
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