UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1351 /QĐ-SYT

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng
đối với trang thiết bị y tế loại A

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 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;
Căn cứ Công văn số 05-2022/CV-TH ngày 23/5/2022 của Công ty TNHH
Thiên Hà về việc thông báo dừng kinh doanh;
Căn cứ Báo cáo số 44/BC-ĐKT ngày 02/6/2022 của Đoàn kiểm tra, hậu
kiểm đối với các cơ sở sản xuất, mua bán trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh
(được thành lập tại Quyết định số 756/QĐ-SYT ngày 25/02/2022);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 01 Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối
với trang thiết bị y tế thuộc loại A của Công ty TNHH Thiên Hà, địa chỉ: số 216,
đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cụ
thể như sau:
ST
T

Mã hồ sơ

1

000.00.10.H37
-200805-0002

Số, ngày công bố

Thông tin hồ sơ

200000003/PCBA-LS
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối
Ngày công bố: 06/8/2020 với trang thiết bị y tế loại A

Lý do thu hồi: Công ty có văn bản thông báo dừng kinh doanh các mặt
hàng thiết bị y tế và tự nguyện thu hồi số phiếu công bố.
Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế thực hiện các thủ tục thu
hồi theo quy định.
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế, Công ty TNHH Thiên Hà và các cơ quan, đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (B/c);
- Vụ TTB và Công trình Y tế (B/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Website SYT;
- Lưu: VT, KH-TC(VTTP).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tùng

