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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LÀO CAI
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009
của Quốc Hội;
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 giấy phép hoạt động
đối với cơ sở khám, 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 Thông tư 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y
tế về quy định thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt
động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
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 ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 63/LCAGPHĐ do Sở Y tế tỉnh Lào Cai cấp ngày 04/4/2019 cho Phòng khám Nội tổng
hợp Đặng Thị Bích.
Địa điểm hoạt động: Đường E3, tổ 14, phường Bình Minh, TP. Lào Cai.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bà Đặng Thị Bích.
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ.
Số chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 000633/LCA-CCHN.
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Ngày cấp: 25/9/2013;

Nơi cấp: Sở Y tế Lào Cai.

Thời gian hoạt động: Ngoài giờ hành chính (từ 17h-22h các ngày từ thứ 2 đến
thứ 6; từ 7h – 22h các ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết và các ngày nghỉ bù theo quy định
của cơ quan công tác)
Điều 2. Lý do thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:
Phòng khám đổi lại địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính của tỉnh.
Điều 3. Phòng khám Nội tổng hợp Đặng Thị Bích phải hoàn thiện đầy đủ
thủ tục theo địa chỉ mới gửi về Sở Y tế và chỉ được hoạt động khám, chữa bệnh
khi được Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 4. Các ông Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Chánh Thanh tra và bà Đặng
Thị Bích (Chủ cơ sở, phụ trách chuyên môn kỹ thuật cơ sở) 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;
- Ban giám đốc;
- Thanh tra SYT;
- UBND TP Lào Cai;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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