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Kinh giri: So y tê Häi Duong 

Tên co so: Phong khám da khoa ViÇt Mg ThuÙc công ty TNHH Phong Khán �a Khoa ViÇt Mg 

Binh Giang 
Dia chi: Trong khuôn viên Công ty TNHH Phòng khám �a Khoa ViÇt Mý thuÙe Xa Vinh 

Hong- HuyÇn Binh Giang - Tinh Häi Duong. 

Dien thoai: 
Nguroi lièn hÇ: Ong Nguyên Khäc Th¡o Chúc vu: Giám �ôc 
Gmail: Benhvienvictmytw@gmail.com Dien tho�i: 0904288168 

Nguroi chiu trách nhiÇm chuyên môn phòng khám bác s+: Nguy�n Phú Dông, sinh ngay 

gmail: hcbenhvienvietmytw@gmail.com 

04/07/1994 

Nguoi chju trách nhiÇm chuyên môn kho båo qu£n vacxin: Khúc ThË Yên sinh ngày: 07/08/1996 

Trinh dÙ chuyên môn: Cao dang duoc 
Co so chúng tôi �ã �ugc thành lp theo các giây phép sau 

Giay phép ho¡t �Ùng khám bÇnh, chïa bÇnh sô 26/HD-GPHD, 

Quyêt dinh bô sung pham vi ho¡t dông chuyên môn so 442/QÐ-SYT. 

Giay chúng nhân däng ký doanh nghiÇp sÑ: 0801357266 cça so k� ho¡ach �âu tu tinh Hài 

Duong 
Pham vi hoat dÙng chuyên môn: Tiêm chûng v�c xin theo hinh thúc dich vu. 

Pham vi b£o quän thuôc cça co sß cu thÇ nhu sau: Bào quän Väc xin ß nhiÇt �Ù tir 2-8°C 

Thyc hiên quy dËnh cúa lut dugc và thông tu 36/TT-BYT ngày 22 tháng 11 n�m 2018 cua BÙ y 

te Quy dinh vê. Thåc hành tôt bào quån nguyên liÇu làm thuôc, sau khi tiên hành tu thanh tra và 

dánh giá d¡t yêu câu, co sß chúng tôi xin thông báo dáp úng tiêu chuân GSP dôi vÛi ph¡m vi bào 

quan Vacxin nêu trên. 

Chúng toi xin cam doan thuc hiÇn dây dú các v�n b£n pháp lut các quy chê chuyên môn dugc có 

lien quan. 
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