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A ." T "Y .:..h "PHTIli:MUTRR!NH" J.( ?'t h'" d tve VI~C rung tam te uyen u 0' ong cong uO CO' SO' xe ng rem ~
tieu chuAn An toan sinh hoc c~p I tren Trang tholng tin di~n til SO-Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS

1. Tom t~t n{)idung c§n trinh:

Xem xet, ph~ duyet va cong b6 tr~n Trang th,ongtip dien ~ Sa Y ts co sa xet
nghiem dat tieu chuan An toan sinh h9Ccap I.Tom tat noi dung ho sa nhu sau:

1.1. Thong tin v~ CO' sO-:
- Ten co sa: Trung tam Y ts huyen Tu Mo Rong,
- Dia chi: Thon Mo Pa, xa DakHa, huyen Tu Mo Rdng, tinh Kon Tum.
- Ngiroi dai dien co sa:NguySn Ba Khanh.
- S6 di~n thoai: 0903.575.727
- Dia chi email: nguyenbakhanhkt@gmail.com

1.2. Thanh ph§n hASO' bao gAm:Ban tir cong b6~ca sa xet nghiem dat tieu
chuan An, toa~ si~ h~c CelpI (dung, d~y d~ noi ~ung tieo m~u quy djnh). ,

2. Y kien de xuat clla ngtriri trinh: Ho sa day du, <!lUngthea quy djnh ~i Dieu
5, 6 C~uang III Nghi diM s6 103/20161ND-CP ngay 01f/2016 cua Chinh phu quy
diM ve bao dam An toan sinh h9C~i phong xet nghi~m. i

3. Y ki~n clla TrtrO'ng phong: Th6ng nhelttrinh lanihd:;toSa Y tS xem xet, phe
duy~tvi~c cong b6 tren Trang thong tin di~nillSaY tS./.

NGUOITRINH TRUONGPHONG

Chirc vu: Giam d6c.

LANH D~O s6Y TE

-----
Hoang Long Quan D~ng Cong Lan Le Tri Khai



SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Số:  

 

                     Tu Mơ Rông, ngày     tháng     năm  

 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ 

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I 

 
   

  Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

 

 Tên cơ sở:  Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 

Địa chỉ:  Thôn Mô Pả, xã ĐăkHà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum 

Người đứng đầu cơ sở: BS.CKI. Nguyễn Bá Khánh 

Điện thoại liên hệ:  0903.575.727 

Email : nguyenbakhanhkt@gmail.com 

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi đáp ứng 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. 

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định. 

Chúng tôi cam kết thực hiện xét nghiệm trong phạm vi chuyên môn và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của đơn vị./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

- Lưu: VT, XN-CĐHA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Bá Khánh 
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