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SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 4 năm 2020

KHẨN

THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” - GPP 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số
3146/UBND-VP ngày 31/3/2020 về việc triển khai một số chế độ đặc thù và thực
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu, 

Sở Y tế thông báo:

Tạm dừng đánh giá việc thực hiện các quy định về Thực hành tốt cơ sở bán
lẻ thuốc (GPP) tại cơ sở bán lẻ thuốc kể từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020.
Lịch đánh giá cụ thể của từng cơ sở (đã nộp hồ sơ) sẽ được Sở Y tế thông báo sau.

 Sở Y tế thông báo để các cơ sở bán lẻ thuốc được biết./.

Nơi nhận:
- Các PGĐ SYT;
- Các phòng chuyên môn SYT;
- BP CNTT (đăng website SYT);
- BP tiếp nhận và trả kết quả TT cấp tỉnh;
- PYT huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc;
- Lưu: VT, NV.

        GIÁM ĐỐC

            Phạm Minh An
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