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THÔNG BÁO 

V/v cơ sở không đáp ứng GPP 

 

Kính gửi: Nhà thuốc Nhã Đan. 
 

Thực hiện Thông tư 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về 

thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc: 

- Theo khoản 3 Điều 10 của Thông tư 02/2018/TT-BYT: Sở Y tế thông báo đến Nhà 

thuốc Nhã Đan về việc không đáp ứng GPP, điểm đánh giá cụ thể như sau: 

+ Điểm chuẩn: 91 điểm. 

+ Điểm đạt: 71,5 điểm (có 2,5 điểm cộng). 

+ Tỉ lệ đat: 78,57 %. 

+ Nhà thuốc vi phạm: Không thực hiện việc mở sổ, không sử dụng phương tiện để 

theo dõi hoạt động mua thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật và để lẫn sản phẩm 

không phải là thuốc cùng với thuốc. 

- Theo khoản 4 Điều 10 của Thông tư 02/2018/TT-BYT: Sở Y tế cập nhật tình trạng 

không đáp ứng GPP trên Trang Thông tin điện tử của Sở Y tế theo nội dung: 

+ Tên cơ sở: Nhà thuốc Nhã Đan. 

+ Địa chỉ: 134A/3 đường 3 Tháng 2, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

+ Họ và tên người chịu trách nhiệm chuyên môn: DSĐH Phạm Thị Diễm Phúc 

+ Hiệu lực của giấy chứng nhận GPP: Hết hiệu lực, đăng ký định kỳ đánh giá việc 

duy trì đáp ứng GPP (Giấy chứng nhận GPP đã gửi lại Sở Y tế). 

+ Phạm vi hoạt động: Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường bao gồm cả: thuốc 

độc; thuốc thuộc danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; 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. 

Sở Y tế thông báo đến Nhà thuốc biết và thực hiện đúng theo quy định hiện hành./. 
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