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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1849 /SYT-NVY

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 9 năm 2020

V/v công bố cơ sở đủ điều kiện
tiêm chủng

Kính gửi:

Phòng khám Thanh Vân

Ngày 03/9/2020, Sở Y tế Quảng Ngãi nhận được Thông báo cơ sở đủ điều
kiện tiêm chủng của Phòng khám Thanh Vân (Phòng khám), địa chỉ 145 Hùng
Vương - phường Trần Hưng Đạo - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi;
sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Sở Y tế chưa thực hiện việc công bố Phòng khám là cơ sở đủ điều kiện
tiêm chủng theo quy định hiện hành vì hồ sơ công bố không đáp ứng về điều
kiện theo quy định:
Không đáp ứng điều kiện về nhân sự theo khoản 3, Điều 9 Nghị định
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm
chủng, cụ thể: Tất cả 03 người hành nghề tại phòng khám hiện đang hành nghề
cơ hữu tại Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng không tuân thủ quy định của
người hành nghề tại khoản 7, Điều 12, Nghị định 109: “Người hành nghề
…không được đăng ký hành nghề cùng một thời gian tại các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác nhau và tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ theo
quy định của Bộ luật lao động”.
Chưa đáp ứng điều kiện tại khoản 3, Điều 15, Nghị định số 155/2018/NĐ
- CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định 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: bố trí cơ sở tiêm chủng theo nguyên tắc một chiều và các
thiết bị. Chưa có hồ sơ về việc bảo quản vắc xin thực hiện việc tuân thủ GSP
theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
2. Sở Y tế phản hồi để phòng khám được biết. Yêu cầu phòng khám và
người hành nghề (Trần Thị Thừa số CCHN 000750/QNG-CCHN; Trịnh Duy
Bảo số CCHN 004679/QNG-CCHN; Võ Thị Thu Yến số CCHN 004965/QNGCCHN) nghiêm túc thực hiện quy định hiện hành về hành nghề, nghiêm cấm
việc thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề (nếu có)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PHVHC tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- BVĐKTN Phúc Hưng;
- Lưu: VT, NVY.
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