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V/v chấp thuận hồ sơ công bố cơ sở đủ 

điều kiện xét nghiệm sàng lọc HIV 

           

       

                      

Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long 

 

 

Căn cứ Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV; 

Căn cứ Thông tư 15/2013/TT-BYT ngày 24 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế 

về việc hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV; 

Căn cứ Thông tư 42/2013/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ Y tế 

về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2013/TT-BYT ngày 24 tháng 05 năm 

2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét 

nghiệm HIV; 

Xét hồ sơ công bố đủ điều kiện xét nghiệm sàng lọc HIV của Phòng khám 

Đa khoa Vạn Phước Cửu Long; 

Sở Y tế chấp thuận hồ sơ tự công bố đủ điều kiện xét nghiệm sàng lọc HIV 

của Phòng khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long. 

Phòng khám Đa khoa Vạn Phước Cửu Long chịu trách nhiệm về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, nhân lực; đảm bảo thực hiện đúng các quy định chuyên môn 

của Bộ Y tế về xét nghiệm sàng lọc HIV; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả xét 

nghiệm./. 

 

Nơi nhận:                  KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;               PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng Sở Y tế;                        

- Phòng QLHN Y dược Tư nhân; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Công bố Website Sở Y tế; 

- TT PC HIV/AIDS;   

- Lưu: VT, NVY.                                                                                   Nguyễn Phước Tồn        
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