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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp
giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐCP ngày 22/11/2018 của Chính phủ, sửa đổi một số quy định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ
Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy
phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TTBYT, ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011.
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp Vụ Y - Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở sau:
- Tên cơ sở: Phòng khám chuyên khoa Phụ sản - KHHGĐ.
- Địa điểm: Số 22, tổ 5, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên.
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Nguyễn Thị Bổn
Điều 2. Phòng khám chỉ được hành nghề theo đúng phạm vi chuyên môn
ghi trong giấy phép hoạt động; Đồng thời phải có nghĩa vụ thực hiện các qui
định tại các văn bản pháp luật liên quan đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng
phòng Nghiệp vụ Y, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các đơn vị liên quan và cá nhân
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng Y tế thành phố ĐBP;
- Lưu VT, NVY.
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