
cONG TY CPYT QUÓCTE CONG HÒA X HOI CHn NGHÍA VI�T NAM 
HÅI DUONNG DÙe lip-Tr do - Hanh phuc 

Trung tâm tiêm chùng vac xin 
Hài Phòng 

******** 

So: 22021/TB- HDIM JSC Hai Phong, ngày.04. tháng.Md nám 202 

THÔNG BÁO DÁP ÚNG 
THYC HANH TÓT BAO QUAN THUÓC, NGUYÊN LI�U LÀM THUÓC 

Kinh giri: So y tê Hâi Phòng 

Tên co so: Trung tâm tiêm chüng vac xin Häi Phòng 

Dja chi kho bào quân: SÑ 9/571 Nguy�n Vän Linh, Phuong Kênh Duong. Quán Lë Chàn 

Thành pho Häi Phòng. 

DiÇn thoai: 02252.622.288 Email: vaccinehaiphong@gmail.com.vn 

Nguroi liên hÇ: Nguyên ThË Thu Chírc danh: Bác Sy Phu trách chuyên môn 

Dien thoai: 02252.622.288 

Nguroi chju trách nhiÇm chuyên môn: Doàn ThË Thanh Tâm, näm sinh: 1992 

So bang durgc : 0247.2019/D-YDHN 

Noi câp:Truong Cao d�ng y droc Hà NÙi; 

Câp ngày :09/08/2019 

Co so chúng tôi dã �uãc thành lp theo Quyêt dinh sò 06 ngày 20/03/2020 cua Công ty 
co phân y téÃ quÑc tÃ Häi Duong quy dinh vÁ chéc n�ng, nhiÇm vu cüa Trung tam tiêm 
chung vac xin Häi Phong trong �ó có bao gôm pham vi ho¡t �Ùng bào quan bào quan 

thuoc vacxin sinh phâm. 

Thrc hiÇn quy dinh t¡i Luat durge và Thông tu só 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 
nám 2018 cua BÙ Y té quy dinh vë Thue hành tôt bao quan thuoc, nguyèn lièu làm thuoc. 

sau khi tien hành ty thanh tra và dánh grá d¡t yëu cau; co so chung toi Nin thong bào dap 

itng tiêu chuân GSP doi vÛi ph¡m vi bao quan thuoe trong quy dinh vé chuc nàng nhiem 

vy cua chúng tôi nêu trên. 

Chúng toi xin cam doan thurc hiÇn dây du các v�n b£n pháp luat, các quy che chuyèn mon 

dugc có liên quan. 

Thù trurong don vi 

(gUiro jho ten, ding diu) 
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