UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3848 /SYT-NVYD

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 12 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v bổ sung, điều chỉnh hồ sơ
xác nhận nội dung quảng cáo

Kính gửi: Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội – Lạng Sơn.
( Đ/c: số 29, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo của Phòng
khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội – Lạng Sơn, Sở Y tế có ý kiến như sau:
Đề nghị Phòng khám rà soát lại thành phần hồ sơ theo Điều 13, Điều 19
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; lưu ý các nội dung sau:
1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép
thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (quy định tại điểm b
khoản 2 Điều 13)
2. Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo
hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file
mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo (quy định tại tiết 2 điểm c khoản 2 Điều
13).
3. Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung
quảng cáo (quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13)
4. Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định
tại các điều của Thông tư này, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có
trang bìa và danh mục tài liệu (quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13).
5. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch
vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định
phải có chứng chỉ hành nghề (quy định tại khoản 3 Điều 19).
Thời gian để Phòng khám bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là
90 ngày kể từ ngày ban hành văn bản này. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị
xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo SYT;
- Thanh tra SYT;
- Trang thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT, NVYD(PĐC).
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