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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

                SỞ Y TẾ 

             

          Số: 985 / SYT-NVY 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày  11  tháng  4  năm  2017   
V/v  Công ty TNHH MTV dịch vu y 

tế Thể kỷ mới công bố cơ sở xét 

nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn  

sinh học cấp I. 

             

           

  Kính gửi: Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Thế kỷ mới. 

 

 Ngày 07 tháng  4 năm 2017, Sở Y tế nhận được Bản tự công bố của Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ y tế Thế kỷ mới về việc tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh học cấp I, đính kèm hồ sơ tự công bố, 

 Sở Y tế thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau: 

- Thống nhất Bản tự công bố số 01/HT- TC/TKM ngày 16 tháng 3 năm 2016 

của Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Thế kỷ mới (địa chỉ: 133 A, Trần Hưng 

Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)  về việc tự công bố cơ 

sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I theo quy định của 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. 

 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Thế kỷ mới hoàn toàn chịu trách nhiệm: 

+ Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy 

định thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm đối với an toàn sinh học 

cấp I theo quy định tại 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. 

+ Về kết quả xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị. 

- Đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Thế kỷ mới liên hệ với Phòng 

Quản lý hành nghề Y dược thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ để hoàn chỉnh các 

thủ tục cấp phép hoạt động có liên quan đến lĩnh vực xét nghiệm theo quy định của 

Luật khám, chữa bệnh. 

 

Nơi nhận:                       KT.GIÁM ĐỐC  
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