
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM Y TẾ TP VŨNG TÀU  
_______________ 

Số:           /TTYT-KHNV 
V/v công bố cơ sở y tế đủ điều kiện  

xét nghiệm nồng độ cồn trong máu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________________________ 

Vũng Tàu, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Thực hiện công văn số 268/SYT-NV, ngày 07/02/2023 của Sở Y tế về việc 

công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu; 

Căn cứ quy định tại Điều 4 - Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-

BCA quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

Qua công tác rà soát, đánh giá Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu có đủ điều 

kiện thực hiện xét nghiệm cồn trong máu như sau: 

- Có khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh. 

- Được Sở Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật định lượng nồng độ cồn trong 

máu (Quyết định số 377/QĐ-SYT, ngày 23/5/2019 của Sở Y tế về việc phê duyệt 

(bổ sung) danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT TPVT). 

- Có máy sinh hóa xét nghiệm nồng độ cồn trong máu, các thiết bị bảo quản 

và lưu mẫu máu xét nghiệm. 

- Có cán bộ xét nghiệm đã có văn bằng đào tạo xét nghiệm. 

Với các điều kiện trên, Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu trình Sở Y tế để đăng 

thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo hướng dẫn: 

1. Tên cơ sở Y tế: Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu. 

2. Địa chỉ: 278 Lê Lợi, phường 7, TP Vũng Tàu. 

3. Người phụ trách chuyên môn: Ông. Vương Khai Khoa – Bác sỹ 

chuyên khoa II. 

4. Trưởng khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh: Ông. Trà Tấn Sơn – 

Cử nhân xét nghiệm. 

5. Giờ làm việc: Từ thứ Hai – Thứ sáu 

- Sáng: 7:00 – 11:30 

- Chiều: 13:30 – 17:00 

6. Số điện thoại: 0254.3576183 

Trung tâm Y tế TP Vũng Tàu xin trình Sở Y tế xét duyệt, đăng thông tin 

lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định (đính kèm Quyết định số 

377/QĐ-SYT, ngày 23/5/2019 của Sở Y tế)./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phó GĐ TTYT; 

- Các khoa, phòng, TYT; 

- Lưu: VT-KHNV.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Xuân Thy 
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