
 

 

 

 Kính gửi: Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn.  

(Địa chỉ: Tòa BOT K2, Trung tâm thương mai Phú Lộc, đường Lý Thường Kiệt, 

khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

 

 Thực hiện Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn khám sức khỏe. 

 Trên cơ sở văn bản số 01/VBCB-TSLS ngày 12/01/2022 của Phòng khám 

đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe và hồ sơ kèm theo gồm có: 

 - Bản sao (có chứng thực) Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 

496/LS-GPHĐ cấp ngày 25/11/2021. 

 - Danh sách người tham gia khám sức khỏe; 

 - Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết bị y tế; 

 - Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của Phòng khám đa khoa 

Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn. 

 Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe của Phòng 

khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn đủ thành phần theo quy định của 

Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám 

sức khỏe. 

 2. Hồ sơ công bố của Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng 

Sơn được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, gồm những nội dung 

sau: 

 * Tên cơ quan/tổ chức: Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng 

Sơn. 

 * Phụ trách chuyên môn: Ông Sầm Văn Quang. 

 * Địa chỉ hoạt động: Tòa BOT K2, Trung tâm thương mai Phú Lộc, 

đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 * Số điện thoại: 0205.625.6868. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVYD 
V/v công bố cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe (PK 

ĐK Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn) 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 



 * Địa chỉ Email: yduoctruongsinhlangson@gmail.com  

 * Lĩnh vực công bố: Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện 

khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT. 

 3. Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn đủ điều kiện 

thực hiện việc khám sức khỏe theo đúng nội dung Hồ sơ công bố.  

 4. Các cá nhân có tên trong danh sách nhân sự thực hiện khám sức khỏe 

của Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện việc khám sức khỏe theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước 

Pháp luật về kết quả nhận xét của bản thân trong giấy khám sức khỏe. 

 5. Ông Sầm Văn Quang - Phụ trách chuyên môn Phòng khám đa khoa 

Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về kết quả 

khám sức khỏe tại đơn vị thực hiện. 

 6. Tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả khám sức khỏe về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ Y - Dược) theo quy định. 

  Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu Phụ trách chuyên môn Phòng 

khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội - Lạng Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 

 

 

 

   

 

 

 

 

mailto:yduoctruongsinhlangson@gmail.com

		2022-04-27T16:06:41+0700


		2022-04-27T16:55:37+0700


		2022-04-27T16:55:37+0700


		2022-04-27T16:55:37+0700




