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SỞ  Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4158/SYT-NVY 

V/v công bố phòng xét nghiệm đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh học cấp II 

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 9 năm 2021 

 

  Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Ngày 20/9/2021, Sở Y tế nhận được bản tự công bố số 3921/CB-KSBT 

ngày 16/9/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị công bố cơ sở xét 

nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II. 

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 (gọi tắt là Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP) và 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 (gọi tắt là Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP), Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (địa chỉ: 21 Nguyễn Văn Linh, phường An 

Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) đúng thủ tục theo Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được đưa vào danh sách các cơ sở có 

phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học và được đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của Sở Y tế Thừa Thiên Huế. 

3. Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm 

của đơn vị. 

- Thực hiện đầy đủ những quy định về an toàn sinh học được quy định tại 

Nghị định số 103/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và các văn bản 

liên quan. 

Sở Y tế sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, nếu cơ sở không tuân thủ các điều 

kiện về an toàn sinh học theo qui định, Sở Y tế sẽ rút tên cơ sở khỏi danh sách 

các cơ sở có phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học đã được đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Thừa Thiên Huế./. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- TT PVHCC tỉnh; 

- Công TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  
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