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Doe lap -Ty do -Hanh phúc 
Chi Linlh, ngáy 01 thimg 02 n�m 2023 

THÔNG BÁO DÁP ÚNG 
sOY TÉHNIANH-TÓT BÃO QUAN THUÓC, NGUYÊN LIU LAM THUOC 

S01 
DEN NgayA6l 
Chuyen.. 

Luu ho so solen co.só:.Phohg khám, tr vân, diêu trË dyr phòng và tiêm chçng v�c xin Häi Ngoc 

Dja chi kho bäo quàn: Trong khuôn viên phòng khám TV& DTDP Hâi Ngoc ,S6 
297, pho Thành Phao, phuòng Phà Lai, TP Chi Linh, tinh Hái Duong. 

Dien thogi: 0965271977 

*| 

Kinh giri: So Y tê tinh Häi Duong 
***********| 

Nguroi liên he: �ào Minh Luân 

Chrc danh: Nguroi chju trách nhiÇm chuyên môn ký thut cça phòng khám 

Dien tho¡i: 0978998546 

Nguoi chju trách nhiÇm chuyên môn kho bão qu£án v¯c xin: Vi ThË Ti¿n, sinh 
ngày: 24/02/1992 

Trinh dÙ chuyên môn: Dugc sù trung hÍc 
Co so chúng tôi �ã durçc thành lp theo giây phép sau: 

Giay chng nhn d�ng ký kinh doanh só 04B8006783 ngày 25/11/2022. Phòng 
Tai chinh - Kkê ho¡ch UBND Thành phô Chi Linh câp. 
Giây phép ho¡t �Ùng khám bÇnh , chïa bÇnh Phòng khám tr vân, dièu trË du 

phòng và tiêm chùng v�c xin Häi Ngoc - Chí Linh sÑ 01/HD -GPHÐ ngày 

10/01/2023 do So y tê Häi Duong câp. 
Pham vi hoat dÙng chuyên môn: Tiem chçng vãc xin theo hinh théc dËch 

vyu.Pham vi bào quàn thuôc cça co sß cu thÃ nhu sau:Bào qu£n v�c xin ß �iÁu 
kien lanh tù +2 dên +8'c 

Thye hiÇn quy dinh t¡i Lut Dugc và Thông tu só 36/2018/TT-BYT ngày 
22/11/2018 cça BÙ Y tê quy dËnh vê Thrc hành tôt b£o quàn thuôc, nguyên liÇu làm 
thuoc. Sau khi tiên hành tu thanh tra và �ánh giá �at yêu câu; co so chúng tôi xin thông 
báo dáp úng tiêu chuân GSP dôi vÛi ph¡m vi båo quàn thuðc nêu trên. 

Chúng tôi xin cam �oan thrc hiÇn dây dü các vän b�n pháp lut, các quy chê 
chuyên môn duoc có liên quan. 

Chu co' sö 

(K. ghi rð hÍ tên, �óng dáau) 

PHONG TEM CHUING VÁC KIN HALNGoc 
297 Pho Thàp hab, Phdang Phà Lai 

Thanh pho,dhi Linh, Tinh Hai Dudng 
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