UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3006/QĐ-SYT

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp, cấp lại giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Đợt 09 năm 2019
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 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
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của BộY tế;
Xét đề nghị của Trưởng đoàn thẩm định tại Tờ trình số 294/TTr-ĐTĐ
ngày 22/11/2019 về việc cấp, cấp lại giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh Đợt 09 năm 2019; Đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược
Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 03
cơ sở đủ điều kiện (Có Phụ lục kèm theo )
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng,
Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế và cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VP HĐND và UBND huyện Cao Lộc; Bình
Gia, TPLS;
- Lãnh đạo SYT;
- Bộ phận Một cửa SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, QLHN(HTKĐ).
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