
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH GIA 

––––––––– 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Số:            /CV - TTYT 

V/v đăng ký thông báo cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng năm 2022 

          Bình Gia, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:   Sở Y tế  tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Thủ tướng chính 

phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Hiện nay các giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng thuộc Trung 

tâm Y tế Bình Gia đã hết hiệu lực, Trung tâm y tế kính trình Sở Y tế xem xét, 

quyết định các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng như sau:  

*. Danh sách các điểm tiêm chủng trực thuộc Trung tâm Y tế Bình Gia 

hết hiệu lực: 

1. Cơ sở tiêm thuộc đội y tế dự phòng (nay là khoa Kiểm soát bệnh 

tật/HIV/AIDS). 

2. Phòng tiêm vác xin viêm gan B liều sơ sinh thuộc khoa Ngoại -Sản (nay 

là khoa CSSKSS và Phụ sản). 

3. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Thiện Long 

4. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Tân Hòa 

5. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Hòa Bình 

6. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Yên Lỗ 

 7. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Thiện Hòa 

8. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Thiện Thuật 

9. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Mông Ân 

10. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Quang Trung 

11. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Hoàng Văn Thụ 

12. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã thị trấn Bình Gia 

13. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Bình La 

14. Cơ sở tiên cố định Trạm y tế xã Hồng Thái 

15. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Tân Văn 

16. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Minh Khai 
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17. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Hồng Phong 

18. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Hoa Thám 

19. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Quý Hòa 

20. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Vĩnh Yên 

21. Cơ sở tiêm cố định Trạm y tế xã Hưng Đạo 

Trung tâm Y tế huyện Bình Gia đã hoàn thiện hồ sơ chi tiết trình công bố 

cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng đối với các điểm kể trên. 

* Hồ sơ gồm: 

1. Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

2. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của điểm 

tiêm thực hiện. 

(Gửi cùng văn bản này có bản skel chi tiết hồ sơ từng điểm tiêm kèm theo) 

Trung tâm Y tế huyện Bình Gia kính trình Sở Y tế Lạng Sơn xem xét đăng 

tải, cung bố các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Duy Thiện 
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