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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC KIỂM TRA GMP BAO BÌ DƯỢC PHẨM 

(Kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31 /8/ 2012 của Bộ Y tế) 

Cách ghi kết quả (tùy theo câu hỏi): 

- Không có/ Không đạt  

- Có không đầy đủ/ Chưa đạt ± 

- Có/ Đạt + 

- Điền vào chỗ trống (Ghi chú) … (thí dụ: Cấp C) 
 

 

 

 

Stt Nội dung Tham 

chiếu 

Có Không 

có 

Ghi 

chú 
Đạt Không 

đạt 
 

(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

1.   Hệ thống quản lý chất lượng      

a. Cơ sở có thiết lập được hệ thống quản 

lý chất lượng bao gồm các quy trình, 

nguồn lực và cơ cấu tổ chức có liên 

quan hay không. 

2.1 

2.2 

2.3 

    

b. Bộ phận sản xuất và bộ phận quản lý 

chất lượng độc lập có với nhau hay 

không.  

2.4     

c. Trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng có 

kiêm trưởng bộ phận kiểm tra chất 

lượng hay không.  

2.4     

d. Cơ sở có thiết lập và duy trì hoạt động 

kiểm tra trong quá trình sản xuất 

không. 

2.5     

đ. Cơ sở có tiến hành kiểm tra giám sát 

lẫn nhau giữa các bộ phận thông qua 

việc đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn đã 

được phê duyệt hay không.    

2.6     

2.   Nhân sự và đào tạo      

a. Tổng số cán bộ công nhân viên. 3.1     

b. Trong đó: Đại học (dược/khác); Cao 

đẳng, trung cấp (dược/khác); Sơ cấp 

3.1     
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(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

dược/khác); Lao động phổ thông. 

c. Trong đó: Phòng Đảm bảo chất lượng/ 

Phòng Kiểm tra chất lượng/ Xưởng sản 

xuất/ Các bộ phận khác (kho, cơ điện, 

...). 

     

d. Hàng năm có tiến hành khám sức khỏe 

cho cán bộ nhân viên hay không. 

     

đ. Có bản mô tả công việc của từng nhóm 

nhân viên hay không. 

3.1     

e. Có bản mô tả nhiệm vụ và quyền hạn 

của trưởng bộ phận quản lý sản xuất 

3.2     

g. Có bản mô tả nhiệm vụ và quyền hạn 

của trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng 

3.3     

h. Có bản mô tả nhiệm vụ và quyền hạn 

của trưởng phòng kiểm tra chất lượng 

3.4     

i. Cơ sở có xây dựng kế hoạch, chương 

trình, nội dung đào tạo, bao gồm đào 

tạo ở bên ngoài, phù hợp với các đối 

tượng liên quan hay không. 

3.5     

k. Liệt kê các nội dung đào tạo theo 

chuyên đề tại cơ sở.  

3.5     

l. Người đào tạo có kiến thức, kinh 

nghiệm và được đào tạo về GMP hay 

không. 

3.5     

m. Sau mỗi đợt đào tạo có được đánh giá 

kết quả và lưu lại đầy đủ hồ sơ hay 

không. 

3.5     

3.   Nhà xưởng      

a. Nhà xưởng có được thiết kế và xây 

dựng đáp ứng yêu cầu phòng chống 

bão lụt, côn trùng xâm nhập và cách ly 

các nguồn lây nhiễm.  

4.1     

b. Nhà vệ sinh (đại tiện) có được bố trí 

tách  biệt khỏi khu vực sản xuất 

4.2     

c. Khu vực sản xuất bao bì có được bố trí 

biệt lập với khu vực sản xuất các loại 

4.2     
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(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

sản phẩm khác và phù hợp với các khu 

vực khác như kho nguyên liệu ban đầu, 

khu vực bảo quản vật liệu bao gói, kho 

thành phẩm hay không. 

d. Các phòng sản xuất có được bố trí theo 

nguyên tắc một chiều và có không gian 

đủ rộng hay không. 

4.3 

4.4 

    

đ. Cấp sạch các phòng sản xuất có được 

thiết kế, xây dựng phù hợp với các 

dạng sản phẩm và công đoạn sản xuất 

hay không. 

4.6 

4.7 

4.8 

    

e. Có các biện pháp để đảm bảo duy trì 

cấp sạch và điều kiện sản xuất phù hợp 

như chênh áp, trao đổi không khí,... hay 

không. 

4.9 

4.10 

    

g. Các khu vực bảo quản có đáp ứng được 

điều kiện và phù hợp với đối tượng bảo 

quản hay không. 

4.12     

h. Có tiến hành đánh giá tổng thể nhà 

xưởng trước khi đưa vào sử dụng và 

định kỳ thực hiện việc đánh giá lại và 

lưu lại hồ sơ hay không. 

4.15     

4.   Thiết bị      

a. Cơ sở có trang bị các thiết bị đáp ứng 

yêu cầu sản xuất, kiểm nghiệm hay 

không. 

5.1 

5.2 

    

b. Có xây dựng các đề cương và tiến hành 

đánh giá thiết bị trước khi đưa vào sử 

dụng hay không. 

5.3 

5.4 

5.5 

    

c. Các thiết bị có được định kỳ bảo trì, 

bảo dưỡng, đánh giá lại và gắn nhãn 

tình trạng phù hợp không. 

5.5     

d. Có tiến hành kiểm định, hiệu chuẩn đối 

với cân, áp kế và những thiết bị đo 

lường khác hay không.  

5.6     

đ. Có các phương tiện vận chuyển hàng 

hóa, sản phẩm phù hợp không. 

5.7     

5.   Vệ sinh và điều kiện vệ sinh      
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(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

a.

  

Có sở có chương trình vệ sinh tổng thể 

nhà xưởng và biện pháp phòng chống 

nhiễm, nhiễm chéo hay không.  

6.1     

b.

  

Có quy định về việc ra vào khu vực 

sản xuất đối với người không có phận 

sự, nhân viên mắc bệnh hay khách 

tham quan hay không. 

6.2     

c.

  

Có dấu hiệu phân biệt trang phục bảo 

hộ lao động, giày dép dùng trong nhà 

máy đối với các nhóm nhân viên đóng 

gói, nhân viên thao tác trong vùng có 

kiểm soát cấp sạch và quần áo lần 1 

mặc ở bên ngoài không.  

6.2     

d.

  

Các SOP vệ sinh cá nhân và thiết bị 

sản xuất có được thẩm định/đánh giá 

và lưu lại hồ sơ hay không. 

6.1     

đ.

  

Nhân viên có rửa, sấy tay ngay sau khi 

vệ sinh và trước khi mặc trang phục 

bảo hộ hay không.  

6.1     

e.

  

Có nhãn tình trạng (vệ sinh sạch) đối 

với thiết bị, dụng cụ sản xuất hay quần 

áo bảo hộ lao động không. 

6.1     

g.

  

Có phòng làm vệ sinh, phòng bảo quản 

riêng cho những dụng cụ sản xuất, phụ 

kiện tháo rời hay không. 

6.3     

h. Nước tráng lần cuối các thiết bị, dụng 

sạch là nước gì. 

6.3     

i. Khí nén có được đánh giá về nhiễm 

bụi vật lý và vi sinh không. 

6.3     

k. Định kỳ có tiến hành thanh, tiệt trùng 

các phòng sản xuất (bao gồm hệ thống 

cấp khí) hay không. 

6.4     

l. Cơ sở có quy định về việc thu gom rác 

thải, vệ sinh môi trường và làm vệ sinh 

đối với các khu vực chung như hành 

lang, pass-box,... hay không. 

6.4     

6.   Nguyên vật liệu      
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(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

a. Liệt kê một số nguyên liệu đầu vào 

chính được sử dụng tại cơ sở. 

7     

b. Cơ sở dùng loại nước dùng trong sản 

xuất bao bì. 

7.4     

c. Tóm tắt phương pháp, tần suất đánh 

giá chất lượng nước đầu vào. 

7.4     

d. Cơ sở có xây dựng tiêu chuẩn chất 

lượng của các nguyên vật liệu sử dụng 

trong nhà máy không. 

7.1     

đ. Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu ban 

đầu có phù hợp với tiêu chuẩn chất 

lượng và mục đích sử dụng của thành 

phẩm hay không. 

11.8     

e. Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu 

và thành phẩm phù hợp với Dược điển 

nào, chuyên luận gì. 

11.8     

g. Có quy trình đánh giá nhà cung cấp, và 

tiến hành đánh giá, lưu lại hồ sơ hay  

không. 

7.3     

h. Nguyên liệu nhận về có được biệt trữ 

(gắn nhãn vàng) trong thời gian chờ lấy 

mẫu kiểm nghiệm, đánh giá xem thử có 

chấp nhận sử dụng hay không. 

7.1     

i. Nêu điều kiện bảo quản nguyên liệu 

ban đầu. 

4.12     

k. Việc xem xét chấp nhận có được thực 

hiện cho mọi lô, lần nhập hàng và được 

người có thẩm quyền phê duyệt hay 

không. 

7.1     

l. Liệt kê những tiêu chí, phép thử cơ sở 

chưa kiểm nghiệm được. 

7.5     

m. Cơ sở đã áp dụng biện pháp gì trong 

việc kiểm soát, đánh giá chất lượng đối 

với những tiêu chí, phép thử phòng 

kiểm nghiệm cơ sở chưa làm được. 

7.5     

n. Có lưu giữ các phiếu kiểm nghiệm gốc 

của nguyên liệu ban đầu hay không. 

7.5     
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(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

o. Cơ sở có sử dụng mực in bao bì hay 

không. Nêu rõ loại mực. 

7.8     

p. Có sẵn hồ sơ chứng minh tính an toàn 

loại mực đó hay không. 

7.8     

7. Sản xuất      

a.

  

Số lượng, trình độ và kinh nghiệm của 

người quản lý phân xưởng, các tổ 

trưởng và nhân viên sản xuất có đáp 

ứng yêu cầu hay không. 

8.1     

b.

  

Liệt kê tóm tắt nhân sự tham gia sản 

xuất trực tiếp. 

8.1     

c.

  

Các công đoạn sản xuất có được bố trí 

tại khu vực có cấp sạch phù hợp và 

đảm bảo nguyên tắc một chiều hay 

không. 

4.3 

8.2 

    

d.

  

Nguyên liệu ban đầu có được người có 

thẩm quyền cho phép, được gắn nhãn 

cháp nhận (nhãn xanh) trước khi đưa 

vào sử dụng không. 

8.3     

đ.

  

Phòng sản xuất và thiết bị có được làm 

vệ sinh sạch, đảm bảo trong tình trạng 

vận hành tốt trước mỗi ca sản xuất 

không. 

8.3     

e.

  

Có quy trình sản xuất đã được phê 

duyệt cho mỗi sản phẩm không. 

8.4     

g.

  

Số quy trình sản xuất được thẩm định / 

tổng số được ban hành. 

10.4     

h.

  

Có ghi chép kết quả thực hiện kịp thời 

vào hồ sơ lô hay không. 

8.4     

i.

  

Cơ sở có tổ chức hoạt động kiểm tra 

trong quá trình để đảm bảo thực hiện 

đúng quy trình sản xuất và tuân thủ 

nguyên tắc GMP hay không. 

8.6     

k.

  

Số lượng nhân viên IPC / thuộc bộ 

phận nào. 

2.5 

8.6 

    

l. Có SOP mô tả nhiệm vụ nhân viên IPC 

và nêu rõ tần suất thực hiện cho mỗi 

2.5     



 

7 

(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

hoạt động cụ thể hay không.  

m. Có các SOP vận hành, vệ sinh thiết bị 

sản xuất hay không.  

5.4 

6.3 

    

n. Sản phẩm sau mỗi công đoạn chính có 

được biệt trữ chờ kết quả kiểm nghiệm 

và/hoặc ý kiến người có thẩm quyền 

trước khi được phép sản xuất tiếp hay 

không. 

8.6     

o. Ai là người có thẩm quyền cho phép 

xuất xưởng thành phẩm. Căn cứ để 

xuất xưởng có bao gồm việc xem xét 

hồ sơ lô, kết quả kiểm tra trong quá 

trình, các phiếu kiểm nghiệm và các 

yếu tố liên quan khác hay không.  

8.6     

p. Có sổ nhật ký ghi chép việc sử dụng và 

làm vệ sinh đối với những thiết bị sản 

xuất chính hay không. 

5.4     

q. Có SOP quy định việc thu gom, biệt 

trữ, xử lý dư/phế phẩm và hồ sơ ghi 

chép kết quả thực hiện hay không. 

8.7     

8. Kiểm tra chất lượng      

a.

  

Cơ sở có phòng kiểm nghiệm để kiểm 

tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, sản 

phẩm trung gian, thành phẩm và đánh 

giá môi trường sản xuất không? 

9.1     

b.

  

Số lượng, trình độ và kinh nghiệm của 

trưởng phòng, các tổ trưởng và nhân 

viên phòng kiểm nghiệm có đáp ứng 

yêu cầu hay không. 

9.1     

c.

  

Liệt kê tóm tắt nhân sự phòng kiểm 

nghiệm. 

9.1     

d.

  

Có phòng kiểm nghiệm vi sinh vật đáp 

ứng yêu cầu về cấp sạch để đánh giá 

môi trường sản xuất và kiểm tra độ 

nhiễm khuẩn sản phẩm hay không.  

9.1     

đ. Có các thiết bị kiểm nghiệm đáp ứng 

yêu cầu kiểm tra chất lượng nguyên 

liệu và sản phẩm hay không.  

9.1     
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(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

e.

  

Các thiết bị có được bảo trì/bảo dưỡng, 

kiểm định/hiệu chuẩn hay không. 

9.1 

5.6  

    

g.

  

Liệt kê các thiết bị kiểm nghiệm hiện 

có tại cơ sở. 

9.1     

h.

  

Có các quy trình kiểm nghiệm đã được 

phê duyệt hay không. 

9.1     

i.

  

Những phép thử nào cơ sở chưa thực 

hiện được. 

9.3 

7.2 

    

k. Nêu một số căn cứ để chấp nhận sự phù 

hợp tiêu chuẩn của nguyên liệu ban đầu 

trong trường hợp có một số tiêu chí mà 

phòng thí nghiệm của cơ sở không thử 

nghiệm được. 

7.2 

7.4 

    

l. Việc lấy mẫu nguyên liệu được thực 

hiện tại nơi nào. 

9.2     

m. Số lượng, thời gian và điều kiện lưu 

mẫu, bao gồm mẫu thành phẩm, có đáp 

ứng yêu cầu theo dõi chất lượng và giải 

quyết khiếu nại hay không. 

9.2     

n. Cơ sở có tiến hành nghiên cứu độ ổn 

định, xác định tuổi thọ các sản phẩm 

sản xuất tại nhà máy không.   

9.4     

o. Nêu hạn sử dụng và điều kiện bảo quản 

tương ứng các sản phẩm của cơ sở. 

9.4     

p. Nêu điều kiện bảo quản thành phẩm 

trong quá trình lưu kho và trong quá 

trình vận chuyển 

9.4 

4.12 

    

9. Thẩm định      

a. Cơ sở có kế hoạch thẩm định gốc hay 

không. 

10.1     

b. Kế hoạch thẩm định gốc có quy định 

các nội dung cơ bản cần phải thực hiện.  

10.1     

c. Cơ sở có thành lập ban thẩm định, nhân 

sự phù hợp với lĩnh vực thực hiện hay 

không. 

10.2     

d. Liệt kê các nội dung mà cơ sở đã thẩm 10.5     



 

9 

(1) (2) (3) (4.1) (4.2) (5) (6) 

định, đánh giá. 

đ. Có đề cương cho tiết đối với mỗi nội 

dung cần thẩm định trong đó nêu rõ 

phương pháp thực hiện, thiết bị sử 

dụng, nhân sự tham gia, tiêu chuẩn 

chấp nhận, thời gian tái thẩm định, ... 

không.  

10.3     

e. Việc thẩm định có được thực hiện theo 

đúng kế hoạch và đề cương; có báo cáo 

đầy đủ và lưu lại hồ sơ hay không. 

10.3     

10. Tài liệu và hồ sơ      

a. Có quy trình thao tác chuẩn quy định 

việc xây dựng, ban hành, quản lý các 

hồ sồ sơ tài liệu và các SOP không. 

11.3     

b. Có quy định việc truy cập, sửa chữa, 

lưu trữ hồ sơ, tài liệu bằng hệ thống 

máy tính. 

11.4     

c. Có xây dựng các quy trình thao tác 

chuẩn hướng dẫn việc thực hiện những 

thao tác không. 

11.6     

d. Hồ sơ, tài liệu về kiểm tra chất lượng 

tối thiểu có: 

     

 - Tiêu chuẩn chất lượng (yêu cầu, 

phương pháp thử) nguyên liệu, thành 

phẩm, bán thành phẩm; 

11.8     

 - Hồ sơ kiểm nghiệm (sổ tay kiểm 

nghiệm viên, phiếu phân tích, phiếu 

kiểm nghiệm); 

     

 - Nhật ký sử dụng các thiết bị phân tích 

chính 

11.11     

 - Hồ sơ về kiểm định/hiệu chuẩn thiết 

bị/dụng cụ phân tích/kiểm nghiệm,; 

11.8     

 - Sổ theo dõi hóa chất, thuốc thử, chất 

chuẩn, dung dịch chuẩn độ; giao, nhận 

mẫu; 

11.8     

đ.  Hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản xuất 

tối thiểu có bao gồm: 
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 - Quy trình sản xuất (gốc) cho mỗi sản 

phẩm. 

11.9     

 - Hồ sơ lô sản phẩm.  11.10     

 - Đề cương thẩm định và  hồ sơ thẩm 

định từng quy trình sản xuất. 

11.9 

11.11 

    

 - Nhật ký vận hành các thiết bị sản xuất 

chính và theo dõi điều kiện sản xuất  

11.11     

e. Cơ sở có thiết lập, thực hiện và lưu giữ 

các hồ sơ, tài liệu khác như: 

     

 - Hệ thống nhãn. 11.7     

 - Hồ sơ đánh giá thiết bị/môi trường 

sản xuất/kiểm nghiệm/bảo quản; 

11.11     

 - Hồ sơ về bảo quản, lưu thông, giải 

quyết khiếu nại, thu hồi sản xuất;  

11.11     

 - Hồ sơ về đánh giá nhà cung cấp, sản 

xuất/kiểm nghiệm theo hợp đồng; 

11.11     

 - Hồ sơ nhân sự; 11.11     

 - Hồ sơ về an toàn lao động, phòng 

cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường 

11.11     

 - Hồ sơ tự thanh tra 11.11     

11. Sản xuất và kiểm nghiệm theo hợp 

đồng 

     

a. Cơ cở có thực hiện việc sản xuất hay 

kiểm nghiệm theo hợp đồng hay không. 

Nêu cụ thể nội dung. 

12.2     

b. Có tiến hành đánh giá bên nhận hợp 

đồng về việc đáp ứng các nguyên tắc, 

tiêu chuẩn GMP bao bì dược phẩm  và 

lưyu lại hồ sơ hay không. 

12.4     

c. Hợp đồng có nêu cụ thể trách nhiệm 

mỗi bên hay không. 

12.6     

12. Xử lý khiếu nại, thu hồi sản phẩm và 

xử lý sản phẩm bị trả về  

     

a. Có quy trình quy định việc tiếp nhận, 

xử lý thông tin khiếu nại sản phẩm, thu 

hồi sản phẩm và xử lý sản phẩm bị trả 

13.1 

13.3 
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về không. 

b.

  

Có thành lập ban xử lý khiếu nại, thu 

hồi sản phẩm. 

13.1     

c.

  

Có lưu hồ sơ về xử lý khiếu nại, thu hồi 

sản phẩm. 

13.2 

13.3 

    

13. Tự thanh tra      

a. Có quyết định thành lập ban tự thanh 

tra bao gồm bộ phận quản lý chất lượng 

và đại diện các bộ phân có liên quan 

hay không. 

14.2     

b. Có xây dựng danh mục tự thanh tra phù 

hợp với thực tế của cơ sở hay không. 

14.3     

c. Nêu tần suất tự thanh tra tại cơ sở. 14.4     

d. Sau mỗi đợt tự thanh tra có báo cáo, 

phân loại khiếm khuyết, tiến hành khắc 

phục và đánh giá hành động khắc phục 

không. 

14.5     

14. An toàn lao động, phòng cháy chữa 

cháy và bảo vệ môi trường 

     

a. An toàn lao động: 15     

 - Các khu vực sản xuất, kiểm nghiệm 

và bảo quản có được kiểm soát về độ 

ồn, ánh sáng và các tác động khác đến 

sức khỏe nhân viên. 

     

 - Các thiết bị có nguy cơ ảnh hưởng 

đến sức khỏe như lò hơi, khí nén, ... 

có được kiểm định không. 

     

 - Nhân viên có được đào tạo về an toàn 

lao động. 

     

b. Phòng cháy, chữa cháy: 15     

 - Trong xưởng và kho có nội quy 

phòng và chữa cháy.  

     

 - Các bộ phận có đầy đủ các thiết bị 

phòng và chữa cháy. 

     

 - Tất cả nhân viên đã được đào tạo về 

phòng và chữa cháy. 
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 - Có hồ sơ kiểm tra của cơ quan chức 

năng về công tác phòng cháy chữa 

cháy. 

     

c. Bảo vệ môi trường: 15     

 - Có hệ thống hay biện pháp thu gom, 

xử lý khí thải phát sinh trong quá 

trình sản xuất/kiểm nghiệm/bảo 

quản/khác hay không. 

     

 - Có hệ thống hay biện pháp thu gom, 

xử lý chất thải rắn phát sinh trong quá 

trình sản xuất/kiểm nghiệm/bảo 

quản/khác hay không. 

     

 - Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải 

lỏng phát sinh trong quá trình sản 

xuất/kiểm nghiệm/bảo quản/khác hay 

không. 

     

 - Có tài liệu hướng dẫn và hồ sơ về 

công tác bảo vệ môi trường. 

     

 - Có tài liệu tập huấn và hồ sơ đào tạo 

cho cán bộ/nhân viên liên quan về 

công tác bảo vệ môi trường. 

     

 - Có hồ sơ tự kiểm tra định kỳ của cơ 

sở về công tác bảo vệ môi trường. 

     

 - Có hồ sơ kiểm tra của cơ quan chức 

năng về công tác bảo vệ môi trường. 

     

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Cao Minh Quang 
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PHỤ LỤC 4 

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 

(Kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31 /8/ 2012 của Bộ Y tế) 

Mẫu 1 - Bản đăng ký kiểm tra 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ….…/….. ........., ngày...... tháng...... năm 20........ 

BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA                                                                                

“THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM” 

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế 

       Tên cơ sở: 

       Địa chỉ công ty/nhà máy sản xuất:                

Điện thoại/Fax/E-Mail: 

Thực hiện Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế quy 

định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và 

hướng dẫn việc triển khai, áp dụng, sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá 

đạt yêu cầu; cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) kiểm 

tra GMP bao bì dược phẩm đối với dây chuyền sản xuất các dạng bao bì đóng 

gói dược phẩm sau: ….. 

     Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu sau đây: 

a) Bản sao Quyết định thành lập cơ sở (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) có xác nhận của cơ sở; 

b) Sơ đồ tổ chức nhân sự; 

c) Tài liệu, hồ sơ về huấn luyện, đào tạo; 

d) Sơ đồ nhà xưởng; 

đ) Danh mục thiết bị hiện có và sản phẩm dự kiến được sản xuất; 

e) Kết quả tự thanh tra. 

Phụ trách cơ sở  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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Mẫu 2 - Bản đăng ký tái kiểm tra 

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ….…/….. ........., ngày...... tháng...... năm 20........ 

BẢN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA                                                                         

“THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM” 

Kính gửi: Cục Quản lý dược - Bộ Y tế 

       Tên cơ sở: 

       Địa chỉ công ty/nhà máy sản xuất:                

Điện thoại/Fax/E-Mail: 

Cơ sở chúng tôi đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) cấp Giấy chứng nhận 

GMP bao bì dược phẩm theo Quyết định số ..........., ngày ..../...../....., tại ........... 

đối với những dây chuyền sản xuất các dạng bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc. 

Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá đạt yêu cầu, chúng tôi xin đăng ký với 

Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) tái kiểm tra GMP bao bì dược phẩm đối với dây 

chuyền sản xuất các dạng bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc nêu trên. 

     Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu sau đây: 

a) Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước; 

          b) Báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ sở trong 03 năm qua; 

c) Báo cáo những thay đổi của cơ sở trong 03 năm qua. 

          d) Kết quả tự thanh tra. 

Phụ trách cơ sở  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 


