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Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh. 

 

Căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

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

định về bảo đảm An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang về việc công bố thủ tục hành chính của Ngành Y tế áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Hà Giang; 

Sở Y tế nhận được hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện An toàn sinh học cấp  

II của Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh. 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 II của 

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ. 

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

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Sở Y tế, gồm những nội dung sau: 

- Tên cơ quan/tổ chức: Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh 

- Tên cơ sở: Phòng xét nghiệm Vi sinh 

- Người đứng đầu cơ sở: Ông Phạm Đình Phẩm, chức vụ: Giám đốc 

- Địa chỉ: Tổ 6 - thị trấn Yên Minh - huyện Yên Minh - tỉnh Hà Giang 

- Số điện thoại: 02193.852.263 

- Lĩnh vực công bố: Công bố cơ sở đạt an toàn sinh học cấp II. 

3. Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh đủ điều kiện thực hiện việc xét 

nghiệm vi sinh theo đúng nội dung Hồ sơ công bố. 



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

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xét 

nghiệm theo quy định. 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

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

- Lưu: VT, NVY. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Giao 
 


