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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động chuyên môn
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;
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 Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT, ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động
chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND, ngày 02/4/2020 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-SYT, ngày 28/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
về việc đình chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn (Địa chỉ: số 257, đường
Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) được tiếp
tục hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế
Quyết định số 1448/QĐ-SYT, ngày 28/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc đình
chỉ một phần hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh (Ph/h)
- VP HĐND & UBND TPLS;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Trang Thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT, NVYD(PĐC).
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