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THÔNG BÁO 

đăng tải danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh 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 

 

 

Căn cứ khoản 3, Điều 13, Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định về điều kiện bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét 

nghiệm. Sở Y tế đăng tải danh sách cơ sở khám, chữa bệnh tự công bố đạt tiêu 

chuẩn an toàn sinh học phòng xét nghiệm trên Trang thông tin điện tử của Sở Y 

tế (theo phụ lục đính kèm). 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh tự công bố đạt tiêu chuẩn an 

toàn sinh học phòng xét nghiệm phải tuân thủ các điều kiện về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân sự, thực hành; bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị xét 

nghiệm; giám sát việc thực hành trong xét nghiệm, thực hiện các xét nghiệm 

trong phạm vi chuyên môn sau khi tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 

theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội 

dung tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học phòng xét nghiệm thực hiện 

đúng quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 
 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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Phụ lục: DANH SÁCH  

Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo quy định tại  

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

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SYT ngày 08/11/2022 của Sở Y tế) 

 

 

 

 

 

STT Tên cơ sở xét nghiệm Đạt tiêu 

chuẩn ATSH 

Ghi chú 

1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cấp II  

2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cấp II  

3 Bệnh viện Y học cổ truyền Cấp I  

4 Bệnh viện Tĩnh Túc Cấp I  

5 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng Cấp I  

6 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Hòa Cấp I  

7 Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh Cấp I  

8 TTYT Thành phố Cấp I  

9 TTYT huyện Bảo Lạc Cấp I  

10 TTYT huyện Bảo Lâm Cấp I  

11 TTYT huyện Hà Quảng Cấp I  

12 TTYT huyện Thạch An Cấp I  

13 TTYT huyện Quảng Hòa Cấp I  

14 TTYT huyện Nguyên Bình Cấp I  

15 TTYT huyện Trùng Khánh Cấp I  

16 BVĐK Hà Nội Cao Bằng Cấp I  

17 PK đa khoa Hồng Đức Cấp I  
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