
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, 

 mua bán trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 46/2017/TT-BYT, ngày 15/12/2017 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 

23/2021/TT-BYT ngày 09/12/2021của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

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 đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, mua 

bán trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà Lê Bích Thủy, Chánh Thanh tra Sở Y tế, Trưởng đoàn; 

2. Bà Lương Thị Hiệp, Phó Chánh Thanh Sở Y tế, Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Vi Viết Thịnh, Thanh tra viên, Thanh Sở Y tế, Thành viên; 

4. Bà Vũ Thị Thu Phương, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở 

Y tế, Thành viên. 

5. Bà Hoàng Thanh Thúy, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y 

tế, Thành viên. 

6. Mời đại diện Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố: 01 

người, Thành viên. 

 Điều 2. Đoàn kiểm tra, hậu kiểm có nhiệm vụ:  

 Theo dõi, cập nhật kịp thời danh sách các cơ sở thực hiện thủ tục Công bố 

đủ điều kiện sản xuất, mua bán theo quy định trên địa bàn tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-36-2016-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-2016-315449.aspx
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Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên, định kỳ 

hằng tháng hoặc đột xuất đối với các cơ sở đã thực hiện Công bố đủ điều kiện 

sản xuất, mua bán theo quy định trên địa bàn tỉnh. 

Xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các cơ sở sản xuất, mua bán trang thiết 

bị y tế vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch- 

Tài chính; Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế; Văn phòng 

HĐND&UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận:    
- Như Điều 4; 
- Văn phòng HĐND & UBND các huyện, 
thành phố (p/h); 
- Lãnh đạo SYT;  
- Lưu: VT, TT(LBT).  
- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế.                                                                  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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