
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

V/v Trả lời Phòng khám Đa khoa 

lạng sơn 

 

 

 

 

Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn. 

Địa chỉ: số 257, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, Tp. Lạng Sơn 

 

 

Căn cứ Thông báo số 1926/ANĐT ngày 05/8/2021 của Cơ quan An ninh 

điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn về việc giữ người trong trường hợp khẩn cấp (do 

liên quan đến vụ việc Giả mạo trong công tác, xảy ra tại Phòng khám đa khoa 

Lạng Sơn, địa chỉ số 257, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); 

Căn cứ Quyết định 2330/QĐ-SYT ngày 05/08/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám đa khoa Lạng Sơn. 

Sau khi xem xét Công văn số 04/PKĐKLS ngày 26/10/2021 của Phòng 

khám đa khoa Lạng Sơn về việc tiếp tục hoạt động và thay thế phụ trách chuyên 

môn kỹ thuật, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Phòng khám chưa đủ điều kiện tiếp tục hoạt động chuyên môn khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn theo đề nghị 

của phòng khám, do người chịu trách nhiệm chuyên môn, hoạt động chuyên 

môn và tư cách pháp nhân của Phòng khám đang trong quá trình phục vụ điều 

tra liên quan đến vụ việc Giả mạo trong công tác. 

  2. Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan An ninh điều tra Công an 

tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế mới có cơ sở xem xét các nội dung liên quan đến hoạt 

động của phòng khám. 

 Yêu cầu Phòng khám căn cứ thực hiện/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Lạng Sơn; 

- VP HĐND &UBND thành phố LS; 

- BHXH tỉnh (Ph/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- 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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