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V/v tiếp tục thực hiện 
 Nghị định số 103/2016/NĐ-CP 

 

 

   Kính gửi:  
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
- Các Phòng khám đa khoa ngoài công lập; 
- Các Phòng xét nghiệm ngoài công lập. 

 

Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2016/NĐ-CP 
quy định về đảm bảo an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm (sau đây gọi tắt là 
Nghị định số 103/2016/NĐ-CP). Theo đó, các cơ sở xét nghiệm đã hoạt động 
trước ngày Nghị định có hiệu lực, chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh 
học phải cải tạo để đến hết ngày 31/12/2018 phải đáp ứng  đủ các điều kiện an 
toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ theo quy định; các cơ sở mới xây dựng 
hoặc cải tạo sau ngày Nghị định có hiệu lực, phải đáp ứng đúng các điều kiện 
quy định an toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ theo quy định tại Nghị định 
số 103/2016/NĐ-CP. (Điều 22 của Nghị định) 

Thực hiện Công văn số 224/DP-VX ngày 16/3/2018 của Cục Y tế dự 
phòng về việc thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ-CP; Sau khi rà soát các cơ 
sở xét nghiệm đã được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học còn hiệu 
lực, các cơ sở tự công bố theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP (Phụ 
lục kèm theo/đã công bố trên trang Website của Sở Y tế) và các cơ sở y tế có 
phòng xét nghiệm hiện có trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo đáp ứng các điều kiện, 
quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị triển 
khai như sau: 

1. Đối với các cơ sở xét nghiệm đã hoạt động trước ngày Nghị định có 
hiệu lực, đã được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học còn hiệu lực:  

- Tiếp tục duy trì các điều kiện theo quy định trong thời hạn hiệu lực của 
giấy chứng nhận và đáp ứng đúng các điều kiện quy định về an toàn sinh học 
với từng cấp độ theo quy định tại Nghị định này. 

- Khi hết thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, cơ sở xét nghiệm tự công 
bố tiêu chuẩn an toàn sinh học (theo mẫu sô 08 tại phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định 103/2016/NĐ-CP) gửi về Sở Y tế để tổng hợp, quản lý. 

 2. Đối với các cơ sở xét nghiệm đã hoạt động trước ngày Nghị định có 
hiệu lực, chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học (Trung tâm y tế các 
huyện Văn Lãng, Tràng Định và Thành phố Lạng Sơn):  
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- Rà soát và có kế hoạch cải tạo để đến hết ngày 31/12/2018 phải đáp ứng 
đủ các điều kiện an toàn sinh học phù hợp với từng cấp độ theo quy định tại 
Nghị định số 103/2016/NĐ-CP; 

- Thực hiện tự công bố tiêu chuẩn an toàn sinh học (theo mẫu sô 08 tại 
phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 103/2016/NĐ-CP) gửi về Sở Y tế để tổng 
hợp, quản lý. 

3. Đối với cơ sở xét nghiệm hoạt động sau ngày Nghị định có hiệu lực, 
phải đáp ứng đúng các điều kiện quy định an toàn sinh học phù hợp với từng cấp 
độ theo quy định tại Nghị định 103/2016/NĐ-CP; thực hiện tự công bố tiêu 
chuẩn an toàn sinh học (theo mẫu sô 08 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị 
định 103/2016/NĐ-CP) gửi về Sở Y tế để tổng hợp, quản lý. 

 (Yêu cầu các đơn vị tự tải 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 trên 
trang thông tin điện tử của Bộ Y tế để nghiên cứu và thực hiện). 

3. Giao Phòng Nghiệp vụ Y phối hơp với Phòng Thanh tra, Phòng quản lý 
hành nghề lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra các cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận an toàn sinh học và tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên địa bàn 
quản lý. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra phát hiện phòng xét nghiệm ATSH 
không đảm bảo các điều kiện theo quy định của Nghị định phải tiến hành xử lý 
hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền  xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc thực hiện. Trong 
quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Y - Điện 
thoại: 0253.812.524 để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Kg (t/hiện); 
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế (B/c); 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- Thanh tra SYT (p/hợp); 
- Phòng QLHN (P/h); 
- Lưu: VT, NVY. 

 KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 
 
 
 
 

Triệu Cao Tấn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 


