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CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐƠN VỊ 

THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC, 

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC (GSP) 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế về việc 

Quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ các Thông báo đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc (GSP) số 16/TB-KSBT ngày 28/5/2021 của Trung tâm Kiểm sóat bệnh 

tật tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Y tế công bố danh sách đơn vị đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc (GSP) như sau: 

STT 
Tên đơn 

vị 
Địa chỉ 

Thời điểm 

thông báo 

đáp ứng 

GSP 

Phạm vi hoạt động bảo quản 
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Trung 

tâm     

Kiểm 

soát 

bệnh tật 

tỉnh Sóc 

Trăng 

- Số 506, Lê Hồng 

Phong, Khóm 5, 

Phường 3, thành 

phố Sóc Trăng 

(kho bảo quản 

vaccin, thuốc, hóa 

chất, vật tư y tế 

chương trình phòng 

chống dịch). 

- Số 376 Lê Duẩn, 

Khóm 3, Phường 9, 

thành phố Sóc 

Trăng (kho bảo 

quản vắc xin, sinh 

phẩm, thuốc, hóa 

chất, vật tư y tế)   

02/6/2021 

Bảo quản thuốc ở điều kiện thường và điều 

kiện lạnh 2oC-8oC (bao gồm cả thuốc gây 

nghiện; thuốc hướng thần; thuốc tiền chất; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; vắc xin, sinh phẩm) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-155-2018-nd-cp-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-bo-y-te-399829.aspx
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Thông báo này thay thế thông báo số 922/SYT-NVD ngày 01/9/2020 của Sở 

Y tế tỉnh Sóc trăng về việc công bố Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng 

đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP). 

Các cơ sở được công bố phải duy trì thực hiện tốt các qui định về Thực hành 

tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP), Sở Y tế sẽ tiến hành hậu kiểm, 

đánh giá thực tế tại các cơ sở về việc thông báo đáp ứng này./. 

 

                                                                                               KT. GIÁM ĐỐC   

Nơi nhận:                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                             
- BGĐ SYT;  

- Đăng website SYT;                                                                                           
- Lưu: VP, NVD. 

                                  

 

                                                                                                                          

                                                                                                                       Bs. Trần Thành Tuấn                    
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