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THÔNG BÁO 

Thông tin cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng 

 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 

của Nghị định 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ; 

Sở Y tế tỉnh Nam Định thông báo thông tin cơ sở y tế thực hiện công bố 

cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng cụ thể như sau: 

Tên cơ sở: Trạm Y tế thị trấn Cát Thành; 

Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Lương, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Định; 

Người đứng đầu cơ sở: Y sỹ Trần Duy Hiển; 

Điện thoại liên hệ: 0915306348; 

Email: tranduyhien2706@gmail.com. 

Thông tin cơ sở được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở y tế theo 

đường link: soyte.namdinh.gov.vn => Văn bản => Nghiệp vụ Y./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- TTYT huyện Trực Ninh; 

- TYT thị trấn Cát Thành; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu NVY, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Khương Thành Vinh 
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