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Số:            /TB-YTĐT Đăk Tô, ngày 04 tháng 3 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Tên cơ sở: Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

Địa chỉ kho bảo quản: Khối 09 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 

Tum. 

Điện thoại/Fax: 02603 831.217 

Người liên hệ:  Trần Văn Bình    Chức danh: Giám đốc  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Bùi Thị Thùy Trang 

Năm sinh: 1990 

Số Chứng chỉ hành nghề dược: 78/KT-CCHND 

Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

Năm cấp: 2013 

Có giá trị đến: Không có thời hạn giá trị. 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô được tổ chức lại theo Quyết định số 

467/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Kon Tum và có chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 

25/10/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành 

phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có bao gồm phạm vi hoạt 

động bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cụ thể như sau: Thực hiện việc 

cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y 

tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của 

Sở Y tế và quy định của pháp luật. 

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 và nguyên 

liệu làm thuốc, sau khi tiến hành tự kiểm 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;           
- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, KD.                                                                   

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Bình 
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