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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với
Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LÀO CAI
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 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 bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về sửa đổi, bổ sung
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 Kế hoạch 295-KH/BCĐ ngày 20/02/2020 của Ban chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Lào
Cai về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND
tỉnh Lào Cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
của Sở Y tế tỉnh Lào Cai;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cấp lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng
khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội.
Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa.
Địa điểm hoạt động: Số nhà 176C, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai,
thành phố Lào Cai.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Ông Tô Xuân Kiên.
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ.
Số Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 014810/HNO-CCHN.
Ngày cấp: 27/11/2014;

Nơi cấp: Sở Y tế Hà Nội.
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Phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở: Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội,
siêu âm (Có danh mục kỹ thuật kèm theo).
Thời gian hoạt động: Toàn thời gian (từ 8h – 22h các ngày trong tuần)
Điều 2. Lý do cấp lại: Phòng khám thay đổi địa chỉ hoạt động do thay đổi
địa giới hành chính của tỉnh
Điều 3. Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội sau khi được cấp
lại Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện đúng phạm vi hoạt
động chuyên môn và danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt.
Điều 4. Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Tổ chức cán bộ - Sở Y tế và Trưởng
Phòng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND TP Lào Cai;
- Ban Giám đốc;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Website Sở Y tế;
- Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Sở Y tế
Tỉnh Lào Cai
29-05-2020 15:47:49 +07:00

Hoàng Quốc Hương
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DANH MỤC KỸ THUẬT
PHÒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHUYÊN KHOA NỘI
(Kèm theo Quyết định số 414 /QĐ-SYT, ngày 29 /5/2020 của Sở Y tế Lào Cai)
TT

Tên kỹ thuật

Sở Y tế
Tỉnh Lào Cai
29-05-2020 15:48:05 +07:00
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Khám, chữa bệnh nội khoa thông thường không làm các
thủ thuật chuyên khoa
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Siêu âm tổng quát
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Siêu âm tim mạch
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Các thủ thuật tiêm truyền

Ghi chú
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