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Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Phương Đông. 

( Địa chỉ: số 9, Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) 

 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn nhận được hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng 

cáo của Bệnh viện đa khoa Phương Đông. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến 

như sau: 

 Theo khoản 2 Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT, ngày 25/5/2015 của 

Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, việc cấp giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo đối với Bệnh viện đa khoa Phương Đông không thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế. 

 Trong hồ sơ của Bệnh viện gửi Sở Y tế, tại Đơn đề nghị xác nhận nội 

dung quảng cáo và Giấy giới thiệu công tác đối với ông Nguyễn Văn Tùng – 

Trưởng phòng kinh doanh có nêu không khám chữa bệnh tại đị phương. Tuy 

nhiên, Kế hoạch tuyên truyền quảng báo giới thiệu hình ảnh Bệnh viện nêu rõ 

“Các dịch vụ khám chữa bệnh trong chương trình” khoản 2 Mục III gồm khám 

lâm sàng, khám ngoại, khám mắt, v.v..  

Do đó, Sở Y tế đề nghị Bệnh viện làm rõ có triển khai các dịch vụ khám 

chữa bệnh này tại địa phương hay không và làm rõ ai là “Người trực tiếp 

thực hiện” tại Mục IV của Kế hoạch. 

Văn bản làm rõ và Kế hoạch điều chỉnh gửi về Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

theo địa chỉ: số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Thanh tra SYT;  

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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