
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 4222/SYT-YDQLHN 

V/v Bệnh viện Phụ sản thành phố 

Cần Thơ công bố cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng dịch vụ. 

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ. 

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

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

Căn cứ Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ về việc 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; 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ nhận được Thông báo số 1269/TB-BVPS 

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc 

thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng dịch vụ. 

Sở Y tế chấp thuận công bố đủ điều kiện tiêm chủng dịch vụ của Bệnh 

viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và thông tin được đăng tại website Sở Y tế 

(http://soytecantho.vn/) như sau: 

 - Tên cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng: Bệnh viện Phụ sản 

thành phố Cần Thơ. 

 - Địa chỉ: Số 106, đường Cách mạng tháng tám, phường Cái Khế, 

quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

 - Người đứng đầu cơ sở: (Ông) Nguyễn Hữu Dự. 

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vắc xin,... cho hoạt động tiêm chủng dịch vụ tại 

Khoa Khám bệnh và Khoa Điều trị theo yêu cầu (Khu A, B, C) 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 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;             

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Phòng KHTC Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT thành phố; 

- Công bố Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, YDQLHN. 
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Huỳnh Văn Nhanh 
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