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Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Nội 
(Địa chỉ: 29 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 

 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn nhận được Tờ Trình ngày 22/8/2022 “về việc 

truyền thông giới thiệu Quảng bá hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. Truyền 

thông sức khỏe, cách phòng chống một số bệnh thường gặp miễn phí tại cộng 

đồng”; Kế hoạch ngày 22/8/2022 “về việc tuyên truyền giới thiệu hình ảnh bệnh 

viện” của Bệnh viện đa khoa Hà Nội. 

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế quy 

định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc 

biệt trong lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế, sau khi xem xét hồ sơ liên quan, Sở Y tế 

có ý kiến như sau: 

1. Bệnh viện đa khoa Hà Nội tổ chức chương trình “Tuyên truyền giới thiệu 

hình ảnh bệnh viện”  

- Thời gian: từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 31/12/2022 

- Địa điểm: tại tỉnh Lạng Sơn. 

(Có Kế hoạch chương trình  cụ thể gửi kèm). 

2. Bệnh viện đa khoa Hà Nội thực hiện đúng các yêu cầu về Quảng cáo 

theo đúng quy định tại Điều 13, Điều 19 Thông tư 09/2015/TT-BYT, ngày 

25/5/2015 của Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;  

Yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hà Nội thực hiện đúng các quy định về nội 

dung quảng cáo./. 

 
Nơi nhận:           
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Thanh tra SYT; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(NTH)
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

Lý Kim Soi 
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