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KẾT LUẬN THANH TRA 
Việc thực hiện các quy định của pháp luật  

về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 234/QD-DP ngày 06/9/2017 của Cục 

trưởng Cục Y tế dự phòng về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về an toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II tại tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 

18 - 20/9/2017 Đoàn thanh tra chuyên ngành đã tiến hành thanh tra về nội dung trên 

tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện chấn thương chỉnh 

hình - Phẫu thuật tạo hình Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình thanh tra, Đoàn 

thanh tra đã làm việc với các cơ quan, đơn vị: 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 48/BC-ĐTT ngày 13/11/2017 của Trưởng 

Đoàn thanh tra và ý kiến của đối tượng thanh tra, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, 

Bộ Y tế kết luận thanh tra như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LIÊN QUAN 

ĐẾN NỘI DUNG THANH TRA 
 

Về công tác quản lý nhà nước đối với bảo đảm an toàn sinh học tại phòng 

xét nghiệm: Sở Y tế đã tiến hành thành lập đoàn thẩm định cấp giấy chứng nhận an 

toàn sinh học cấp I, cấp II là 26 cơ sở (số phòng xét nghiệm đạt ATSH cấp I: 09; 

số phòng xét nghiệm đạt ATSH cấp II: 17) và Sở Y tế đã triển khai phổ biến Nghị 

định 103/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 về việc Quy định về bảo đảm an 

toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; Thông tư 41/2016/TT-BYT ngày 14/11/2016 

của Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo 

nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm. Trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị gửi bản tự công bố phòng xét nghiệm đủ điều 

kiện an toàn sinh học và Sở Y tế đã đăng tải lên cổng thông tin của Sở, 17 đơn vị còn 

lại có giấy chứng nhận an toàn sinh học còn thời hạn. Sở sẽ tiến hành công tác hậu 

kiểm theo quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/07/2016 

về việc Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. 
 

II. KẾT QUẢ THANH TRA 

A. Tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa - Thiên Huế 

1. Ghi nhận báo cáo về việc thực hiện các quy định của pháp luật về an 

toàn sinh học phòng xét nghiệm cấp II từ 01/01/2016 đến ngày 30/6/2017 của 

Trung Tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa - Thiên Huế. 
 
























