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V/v Bệnh viện Quân y 121 thông báo 

cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.  

Cần Thơ, ngày  29 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Bệnh viện Quân y 121. 

 

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Sở Y tế nhận được Thông báo số 66/TB-BV ngày 

24 tháng 3 năm 2021 của Bệnh viện Quân y 121 về việc thông báo cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng theo 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; Xét công 

văn của Bệnh viện Quân y 121 về thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, 

Sở Y tế thống nhất văn bản tự thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của 

Bệnh viện Quân y 121 và thông tin được đăng tải tại website Sở Y tế 

(http://soytecantho.vn/) như sau: 

- Tên cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng: Bệnh viện Quân y 121. 

- Địa chỉ: Số 01, đường 30/4, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. 

- Người đứng đầu cơ sở: Đại tá BSCKII. Nguyễn Minh Thuần. 

Bệnh viện Quân y 121 chịu trách nhiệm về việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, nhân lực, nguồn cung cấp và bảo quản vắc xin,... đối với hoạt động tiêm 

chủng tại đơn vị, 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, Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; 

- Công bố Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, YDQLHNHĐ. 
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