
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ  Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4820 /SYT-NVY 
V/v công bố cơ sở 

đủ điều kiện tiêm chủng. 

Thừa Thiên Huế, ngày   30    tháng 12  năm 2022 

 

Kính gửi: Trung tâm tiêm chủng Family Care chi nhánh phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Ngày 26/12/2022, Sở Y tế nhận được Thông báo số 02/TB-YDSG của 

Trung tâm tiêm chủng vắc xin dịch vụ Family Care về việc thông báo cơ sở đủ 

điều kiện tiêm chủng. Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng (gọi tắt là Nghị định 

104/2016/NĐ-CP); 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. Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm tiêm chủng 

Family Care chi nhánh phường Phú Bài (địa chỉ: 1190 Nguyễn Tất Thành, 

phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) là đúng thủ tục theo 

quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP. 

2. Trung tâm tiêm chủng Family Care chi nhánh phường Phú Bài được đưa 

vào danh sách các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin và được đăng tải trên 

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

3. Yêu cầu Trung tâm tiêm chủng Family Care chi nhánh phường Phú Bài: 

- Thực hiện đầy đủ những quy định về hoạt động tiêm chủng quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và các văn bản 

liên quan. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động tiêm chủng vắc xin tại đơn vị. 

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

kiện về hoạt động tiêm chủng theo qui định hiện hành, Sở Y tế sẽ rút tên cơ sở 

khỏi danh sách các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin đã được đăng tải trên 

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

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- TTPVHCC tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  
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Trần Kiêm Hảo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM TIÊM CHỦNG FAMILY CARE CHI NHÁNH PHƯỜNG PHÚ BÀI 

(Kèm Công văn số         /SYT-NVY ngày     tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế) 

STT Họ và Tên Văn bằng 

chuyên môn 

Số chứng chỉ hành 

nghề/ngày cấp 

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

Vị trí 

làm việc 

1 Đặng Thị Diệu Thuý  
Bác sỹ Đa 

khoa 

0002909/TTH-CCHN 

11/11/2015 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 Thứ hai đến Chủ nhật: 

- Sáng: 7g00- 11g30 

- Chiều: 13g30- 17g00 

Khám sàng lọc và 

tư vấn (Phụ trách 

chuyên môn Trung 

tâm) 

2 Lê Thị Bích Thảo 

Bác sỹ Đa 

khoa, CKI 

YHGĐ 

0002207/TTH-CCHN 

09/01/2015 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 

chuyên khoa Y học Gia đình 

 Thứ bảy và Chủ nhật: 

- Sáng: 7g00- 11g30 

- Chiều: 13g30- 17g00 

Khám sàng lọc và 

tư vấn tiêm chủng 

3 Vũ Lê Thanh Hà 
Bác sỹ Y học 

Dự phòng 

004996/TTH-CCHN 

16/10/2020 

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

 Thứ bảy và Chủ nhật: 

- Sáng: 7g00- 11g30 

- Chiều: 13g30- 17g00 

Khám sàng lọc và 

tư vấn tiêm chủng 

4 Ngô Xuân Tiến 
Bác sỹ Y học 

Dự phòng 

004754/TTH-CCHN 

16/03/2020 

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

 Thứ bảy và Chủ nhật: 

- Sáng: 7g00- 11g30 

- Chiều: 13g30- 17g00 

Khám sàng lọc và 

tư vấn tiêm chủng 

5 Đoàn Thị Tuệ Như 
Bác sỹ Y học 

Dự phòng 

004786/TTH-CCHN 

08/04/2020 

Phát hiện và xử trí các bệnh 

thông thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp cứu tại 

cộng đồng 

 Thứ bảy và Chủ nhật: 

- Sáng: 7g00- 11g30 

- Chiều: 13g30- 17g00 

Khám sàng lọc và 

tư vấn tiêm chủng 

6 Đặng Thị Thắm 
Cao đẳng 

điều dưỡng 

003116/TTH-CCHN 

14/04/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn điều dưỡng, theo 

Thông tư số 26/2015/TTLT–

BYT–BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y. 

 Thứ hai đến Chủ nhật: 

  - Sáng: 7g00- 11g30 

- Chiều: 13g30- 17g00 

Phụ trách tiêm và 

theo dõi sau tiêm 

7 Nguyễn Minh Trí 
Dược sỹ 

trung học 

1090/CCHN-D-SYT-

TTH 

09/02/2018 

Bán lẻ thuốc 

 Thứ hai đến Chủ nhật: 

- Sáng: 7g00- 11g30 

- Chiều: 13g30- 17g00 

Quản lý, bảo quản 

vắc xin và Thu 

ngân 

 

Danh sách gồm 07 người./. 
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