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THÔNG BÁO �ÁP ÚNG 
THUC HÀNH TÓT BÃO QUÄN THUÓC, NGUYÊN LI�U LÀM THUÓC 

Kính gui: So Y tê thành phô Häi Phòng 

Ten co sÛ : Phòng khám tu vân và diêu trË då phòng An Phúc 

Dia chi kho bào qu£n: só 13-LK3 -Khu �ô thË Golden Land -thôn V*+nh Hop - xa 

An Dong- huyên An Duong thành phô Häi Phòng. 

Diên thoai: 085.324.5588 

Nguroi liên hÇ : Bùi ThË Thçy 
Chúc danh Nguòi chju trách nhiÇm chuyên môn ký thut cça Phòng Khám 

Diên tho¡i : 0916.888.470 

Nguroi chiu trách nhiÇm chuyên môn kho báo quán v�c xin Duoc sý trung hÍe 

Duong ThË Minh Huyên - N�m sinh : 02/10/1975 

Co so chúng tôi dã duoc thành lp theo giây phép sô 000233/HP - GPHÐ 

ngày 28/04/2022 cça So Y tê Hài Phòng. Co so có thuc hiÇn hoat dÙng: Tiêm chçng 

v�c xin theo hinh thúc dËch vs ( Ap dång GSP t¡i khoàn 4 �iêu 4 và quy �Ënh 

phu låe IV Thông tu 36/2018/TT-BYT) 

Thuc hiÇn quy dËnh t¡i Luât duoc và Thông tu sô 36/2018/TT-BYT ngày 21 

tháng 11 n�m 2018 cua Bô y tê quy �Ënh vê Thuc hành tôt bào quàn thuôc, nguyên 

liçu làm thuôc, sau khi tiên hành tu thanh tra và dánh giá �¡t yêu câu, co sß chúng 

tôi xin thông báo dáp úng tiêu chuân GSP �ôi vói pham vi bào quàn vãc xin trong 

quy dinh vê chéc n�ng nhiÇm vå cça chúng tôi nêu trên. 

Chúng toi xin cam doan thuc hiÇn dây dù các v�n bån pháp luât, các quy chê 

chuyên môn duoc có liên quan. 
Thú truróng �on vË 

(Ky. ghi rõ ho tên, dóng dâu) 
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