
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /SYT - NVY 

V/v công bố phòng xét nghiệm đạt 

tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày        tháng 6 năm 2020 

                                               
Kính gửi: Phòng Khám đa khoa Bạch Mai, Công ty TNHH MTV Tân Phát. 

 

     Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

 Căn cứ Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về Bảo Đảm An Toàn Sinh Học tại phòng Xét Nghiệm 

 Sở Y tế Lào Cai đã nhận được hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện An toàn 

sinh học cấp I của Phòng Khám đa khoa Bạch Mai, Công ty TNHH MTV Tân Phát. 

Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Hồ sơ đề nghị công bố cơ sở xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp I của 

Phòng Khám đa khoa Bạch Mai, Công ty TNHH MTV Tân Phát đảm bảo theo quy 

định tại 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về 

bảo đảm An Toàn Sinh Học tại phòng Xét Nghiệm. 

 2. Hồ sơ đề nghị công bố cơ sở cơ sở xét nghiệm đạt an toàn sinh học cấp I 

của Phòng Khám đa khoa Bạch Mai, Công ty TNHH MTV Tân Phát được đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, gồm những nội dung sau: 

 * Tên cơ quan/tổ chức: Phòng khám đa khoa Bạch Mai, Công ty TNHH 

MTV Tân Phát. 

 * Tên cơ sở: Phòng xét nghiệm sinh hóa – huyết học. 

 * Người đại diện: Ông Hoàng Tiến Dũng:     Chức vụ: Trưởng phòng khám. 

 * Địa chỉ: 222 đường Thạch Sơn, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

 * Số điện thoại: 0981.569.115. 

 * Địa chỉ Email: pkdkbachmaisapa@gmail.com. 

 * Lĩnh vực công bố: Công bố và cấp phép cơ sở đạt an toàn sinh học cấp I. 

 3. Phòng Khám đa khoa Bạch Mai, Công ty TNHH MTV Tân Phát đủ điều kiện 

thực hiện việc xét nghiệm sinh hóa, huyết học theo đúng nội dung Hồ sơ công bố. 

 4. Các cá nhân có tên trong danh sách nhân sự thực hiện xét nghiệm của 

Phòng Khám đa khoa Bạch Mai, Công ty TNHH MTV Tân Phát có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện việc xét nghiệm theo quy định. 

 5. Sở Y tế sẽ tiến hành công tác hậu kiểm sau 30 ngày kể từ ngày cơ sở có 

văn bản thông báo đăng ký hoạt động. 

 Nhận được công văn này Sở Y tế yêu cầu đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công thông tin điện tử Sở Y tế (công bố); 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Bích Vân 
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