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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         

 
                 Tu Mơ Rông, ngày     tháng    năm     

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 Tu Mơ Rông  

Địa chỉ kho bảo quản: Thôn Mô Pã – xã Đắk Hà – huyện Tu Mơ Rông – 

Tỉnh Kon Tum. 

Điện thoại / Fax: 02603.502.115 

Người liên hệ:  Nguyễn Bá Khánh   Chức danh:  Giám đốc  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Đinh Công Kiên , năm sinh: 1985 

Số Chứng chỉ hành nghề dược:  Số 191/KT-CCHND 

Nơi cấp Sở Y tế tỉnh Kon Tum ; năm cấp 2015,  

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông đã được thành lập theo Quyết định số 

52/2005/QĐ-UB ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định về 

chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông trong đó có bao 

gồm phạm vi hoạt động bảo quản bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

Thực hiện quy định tại Luật dược số 105/2016/QH13 và Thông tư số 

36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 về Quy định về Thực hành tốt bảo quản 

thuốc và 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:                                                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD.                                                                   
 

                                                                 Nguyễn Bá Khánh  
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