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    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2017   

V/v chấp thuận hồ sơ của Trung tâm Y 

tế quận Cái Răng về công bố cơ sở đủ 

điều kiện tiêm chủng. 

           

       

                      

              Kính gửi: Trung tâm Y tế quận Cái Răng 

 

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ về việc quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Xét hồ sơ của Trung tâm Y tế quận Cái Răng về công bố cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng; 

Sở Y tế chấp thuận hồ sơ tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm 

Y tế quận Cái Răng và thông tin sẽ được đăng tại website: http://soytecantho.vn/. 

Trung tâm Y tế quận Cái Răng chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân lực, vắc xin... cho hoạt động tiêm chủng tại đơn vị; thực hiện 

đúng các quy định chuyên môn về tiêm chủng của Bộ Y tế, đồng thời chịu trách 

nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP. 

 

Nơi nhận:                  KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng Sở Y tế;                        

- Phòng QLHN Y dược Tư nhân; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Phòng KHTC Sở Y tế; 

- Công bố Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                                  Nguyễn Trung Nghĩa 

                    



Thông tin công bố tại website: http://soytecantho.vn/ gồm 

- Tên cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng: Trung tâm Y tế quận Cái Răng 

- Địa chỉ: đường Trần Chiên, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ. 

- Người đứng đầu cơ sở: Ông Nguyễn Minh Thắng. 

http://soytecantho.vn/
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