
so Y TE TINH KON TUM
PRONG NGHI_¢P YV Y, Dl1QC

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI_¢T NAM
DQc l~p - Tu do - Hanh phuc

Kon Tum, ngay 21 thang 10 ndm 2020

PHIEUTRINH
V~ vi~c B~nh vi~n Da khoa khu vue NgQc H6i ,

cong b8 co' so' au ai~u ki~n tiem chimg tren Trang thong tin di~n tir So' Y te

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1.Tom t~t nQi dung cAn trinh: Xem xet va cong b6 tren Trang thong tin di~n
ttl' Sa Y tS co sa du di~u kien tiem chung, Tom t~t noi dung thea H6 sa s6 tiSp nhan
ngay nhu sau:

2. Thong tin v~ cosrr:

- Ten co sa: Benh vien Da khoa khu V1,l'C Ngoc H6i.

- Dia chi: 58 Nguyen Hue, T6 dan ph6 6, thi tran Plei K~n, huyen Ngoc H6i,
tinh Kon Tum.

- Nguoi dai dien co sa: Nguy~n Hiru Tham.

- S6 dien thoai: 02603881758

- Dia chi entail: bvkvngochoi@gmail.com

3. Thanh p~An h6 S?' bao g6m: Ban tv cong b6 co sa du dieu kien }iem chung,
Danh sach nhan su & van bang, chung chi lien quan; Ban ke khai trang thiet bi,

, 4. Y kien of xufi! ciia ngm}i trlnh: H6 sO'd~y du" dUI,lgthea quy din? ~i Ui~u
9, Bieu 10 Nghi dinh so 104/2016/NI)-CP duQ'c sua doi, bo sung thea Uiem b, c, d
Khoan 2 £)i~u 14, pi~m b, c, d, d, e, g Kh03113 £)i~u 15 Nghi dinh 155/2018/NI)-CP.

5. Y ki~n cra Tnro'ng phong: £)~ ki~m tra, r~ soit h6 sa dam bao thea dung
quy dinh cua thu Ujlchanh chinh "Cong bo cO'sa du dieu ki~n tiem chUng".

Kinh trinh lanh d~o Sa Y tS xem xet, phe duy~t vi~c cong b6 tren Trang thong
tin di~n tCI' Sa Y t~./.

NGU(HTRINH TRUO'NG PHONG LANH D~O SO' Y TE

Hoang Long Quan

Noi nh~n:
- Uinh (1':10 SO' Y t~;
- Trana ThcHlg tin dien tlr SO' Y t~·D ·1 '

- LUll: Phong NVYD.



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:                   Ngọc Hồi, ngày     tháng      năm  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Tên cơ sở: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

Địa điểm: 58 Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum. 

Điện thoại: 060 3881758. Email: bvkvngochoi@gmail.com 

Đơn vị xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:  

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

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 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. 

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở y 

tế đủ điều kiện tiêm chủng (xin gửi kèm hồ sơ liên quan). 

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về cơ sở y tế đủ điều 

kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động 

của đơn vị./.  

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTH-TTB. 
  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 

 

mailto:bvkvngochoi@gmail.com


 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 
 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:                   Ngọc Hồi, ngày     tháng      năm  

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị công bố Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi đủ điều kiện 

tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

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

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 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. 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc hồi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị, nhân sự, tập huấn chuyên môn, vắc xin, nay Bệnh viện kính 

trình Sở Y tế xem xét phê duyệt và sớm công bố trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế./.  

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTH-TTB. 
  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 

 



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

KHU VỰC NGỌC HỒI 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:                         Ngọc Hồi, ngày      tháng     năm  

  

THÔNG BÁO 

Cơ sở đủ Điều kiện tiêm chủng 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

Tên cơ sở thông báo: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. 

 Địa chỉ: 58 Nguyễn Huệ, Tổ dân phố 6, thị trấn PleiKần, huyện Ngọc 

Hồi, tỉnh Kon Tum. 

 Người đứng đầu cơ sở: BSCKII Nguyễn Hữu Thâm. 

 Điện thoại liên hệ:  060 3881758  Email: bvkvngochoi@gmail.com 

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

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 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. 

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định. 

  

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTH-TTB. 
  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thâm 
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