
UBND TỈNH NAM ĐỊNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

             SỞ Y TẾ                                           Độc lập- Tự do - Hạnh phúc                                     

Số:            / SYT- NVD                      Nam Định, ngày      tháng 9 năm 2019 

V/v  báo cáo thay đổi về thực hành 

     tốt phân phối thuốc, nguyên  

               liệu làm thuốc 

 

           Kính gửi:  

 

Công ty cổ phần Thương mại dược liệu Sơn Tùng 

 Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BYT ngày 09/02/2018 của Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Xét hồ sơ báo cáo thay đổi về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc của Công ty cổ phần Thương mại dược liệu Sơn Tùng; 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

- Đồng ý với nội dung thay đổi về kho bảo quản theo hồ sơ báo cáo thay 

đổi về thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Công ty cổ phần 

Thương mại dược liệu Sơn Tùng (Theo điểm d,đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 

03/2018/TT-BYT) .  

- Đề nghị Công ty cổ phần Thương mại dược liệu Sơn Tùng duy trì đúng 

cấu trúc, bố trí kho bảo quản như đã báo cáo, thực hiện đúng các quy định về thực 

hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc và các quy chế chuyên môn 

dược có liên quan./. 

Nơi nhận:        

- Như kính gửi;     

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVD.                                                                                                                                                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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