UBND TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:438 /QĐ - SYT

Lào Cai, ngày 10 tháng 6 năm 2020

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 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 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 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
74/LCA-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Lào Cai cấp ngày 10/5/2019 cho Phòng khám
Hà Nội huyện Bảo Yên.
Địa điểm hoạt động: Số nhà 403, đường Nguyễn Tất Thành, khu 7A, thị
trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Ông Nguyễn Mạnh Hào.
Trình độ chuyên môn: Bác sỹ
Số Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 000197/HNO-CCHN
Ngày cấp: 08/5/2012;

Nơi cấp: Sở Y tế Hà Nội.

Điều 2. Lý do thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:
Chủ cơ sở không đủ sức khỏe (K bàng Quang) nên có đơn xin dừng hoạt động
khám bệnh, chữa bệnh.
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Điều 3. Phòng khám Hà Nội huyện Bảo Yên không được hoạt động khám
bệnh, chữa bệnh dưới bất kỳ hình thức nào kể từ ngày 10/6/2020.
Điều 4. Các ông Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ Y và ông
Nguyễn Mạnh Hào (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;
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành trong cả nước;
- Ban giám đốc;
- Thanh tra SYT;
- UBND huyện Bảo Yên;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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