
 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NV 
V/v Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng. 

         Tây Ninh, ngày      tháng      năm 2020 

 

 

 

 

 

 

     Kính gửi:   Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. 

 

       Sở Y tế nhận được văn bản số 13/2020/TB-BVXATN ngày 23/07/2020 

của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh về việc Thông báo cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng. 

  Căn cứ điều 11, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, Sở Y tế đăng tải bảng tự 

công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây 

Ninh cổng thông tin điện tử của Sở Y tế từ ngày 04/08/2020 (Bản tự công bố gửi 

kèm theo văn bản này). 

  Để đảm bảo trong quá trình tiêm chủng tại đơn vị, Sở Y tế yêu cầu Bệnh 

viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh tiếp tục duy trì, trang thiết bị, nhân lực và quy 

trình thực hành theo quy định tại điều 9, Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

1/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; thực hiện 

cập nhật thông tin đối tượng tiêm chủng trên hệ thống quản lý thông tin tiêm 

chủng quốc gia theo quyết định số 3421/QĐ-BYT ngày 28/7/2017 của Bộ Y tế 

về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm 

chủng quốc gia và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2019 về việc quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP. 

  Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện tạo tài khoản (bao gồm 

tên đăng nhập và mật khẩu) cung cấp Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, để 

thực hiện cập nhật thông tin đối tượng tiêm chủng trên hệ thống quản lý thông 

tin tiêm chủng quốc gia theo quyết định số 3421/QĐ-BYT ngày 28/7/2017 của 

Bộ Y tế. 

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban GĐ SYT; 
- Các phòng CN thuộc Sở, Văn phòng, T.tra ; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ; 
- Phòng Y tế Gò Dầu; 
- TTYT Gò Dầu ; 
- Website Sở Y tế ; 
- Lưu VT, NV. 
                      (TRANG) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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