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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:         /QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi, hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của 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; 

Xét đơn xin ngừng hoạt động của bà Từ Thị Thành – người chịu trách 

nhiệm chuyên môn của Phòng khám đa khoa 103; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược.   

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi, hủy Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 

37/SYT-GPHĐ, cấp ngày 15/10/2015 của Phòng khám đa khoa 103, tại địa chỉ: 

số 26, đường Xương Giang, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Từ Thị 

Thành; Số chứng chỉ hành nghề: 000043/LS-CCHN do Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

cấp ngày 09/5/2012. 

Lý do thu hồi, hủy: Cơ sở xin ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 2. 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 2; 

- BHXH tỉnh; 

- VP HĐND & UBND huyện Hữu Lũng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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