
 

Kính gửi: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; Nghị định 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/12/2018 của Chính phủ về 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. 

Sở Y tế đề nghị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đăng tải cơ sở tự công 

bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học phòng xét nghiệm theo quy định tại Nghị định 

số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế (có bản công bố đính kèm). 

 Nhận được văn bản này yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- TTYT huyện Krông Nô; 

- Wesite Sở Y tế (để đăng); 

- Lưu VT,NVYD (H) 

 

 

                                                                                                                      Trần Văn Hùng 

UBND TỈNH ĐĂK NỒNG 

              SỞ Y TẾ 

  Số:      

V/v Đăng tải danh sách cơ sở tự 

công bố đạt tiêu chuẩn an  

toàn sinh học 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Đăk Nông, ngày       tháng 12 năm 2022  
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