UBND THANH PHO HAT PHONG
SO Y TE

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phñc

S: I{2b /QD-SYT

Hat Phóng, ngay25 tháng 10 nàin 2019
QUYET JMNH

Thu hi Giy phép hoat dng khám bnh, chü'a bnh phông khám
Siêu am chn doán
GIAM DOC SO Y TE HA! PHONG
Can cir Lut Khám bnh, chi:ta bnh s6 40/2011/QH12 ngày 23/11/2009;
Can cr Nghj djnh 109/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 nãm 2016 cüa ChInh phü quy
djnh cp chrng chi hành ngh di vâi ngiRi hành ngh và cp giy phép hoat dng d&
vri c sâ khárn bênh, chüa bênh;
Can c.ir Nghj ctjnh 155/2018/ND-CP ngày 12 tháng 11 nãm 2018 cUa Chmnh phü
si'ra di b sung mt s quy djnh lien quan dn diu kin du tu kinh doanh thuc pham
vi quân 1 nhà nuâc cüa B Y t;
Can cir Thông tu s 41/2011/TT - BYT ngày 14/ 11/ 2011 cüa B tnrmg B Y té
huOiig dn cAp chirng chi hành ngh di vâi ngiiô'i hành ngh và cAp giAy phép hoat dng
di vài Ca s khárn bnh, chüa bnh;
Can ctr Thông tu s 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 cña B trithng B Y té
Quy djnh v thu hè1i Chtrng chi hành ngh& GiAy phép hoat dng vã dInh chi hoat dng
chuyên mon cüa ngui hành ngh, cci s khám bnh, chüa bnh;
Can cir Quyêt djnh s 25/201 8/QD - UBND ngày 04/09/2018 cña Uy ban nhân dan
thành ph Hãi PhOng quy djnh v chirc näng, nhim vii, quyn han và ca cAu t chirc cüa
Sâ Y t thành phó Hâi Phông;
Xét c1 nghj cüa Tnthng phông Quán 1 hành ngh y duçic tu nhân Sâ Y tê,
QUYET D!NH
Diu 1. Thu hi GiAy phép ho?t cIng khám bnh, chUa bn1i s 66/2014/GPHD SYT, Só Y té cap ngày 26/05/20 14 cña phOng khám Siêu am chAn doán
Dja chi: s 1/19/30 Trân Nguyen I-Ian, phung Cat Dái, qun Lê Chân, thành ph
Hái PhOng
Nguii chu trach nhiem chuyCn mOn; Bãc s5 Nguyn Thj Minh
S chiirng chi hành ngh: 000734/HP-Cd-IN cap ngày 14/09/20 12

Ca quan cp: S Y tê Hài Phông
Diu 2. L do thu hôi: Ca só xin di dia dim
Diu 3. Ca s khám bnh, chtra bnh có ten tti Diu 1 không thrqc thirc hin hot
ding khám bnh ehüa bnh k tir ngày có quyêt djnh thu hôi và chi dirçc hành ngh khi
ca quan co thm quyn cho phép.
Diêu 4. Quyt dnh Co hiu lirc k ti1 ngày k2.
Biu 5. Các ông (bà) Tnthng các phOng: Quân 1 hành ngh, Nghip vii Y, Thanh
tra S Y t, phOng Y t qun Lê Chân và ông (bà) cO ten tai Diêu 1 chju trách nhim thirc
hin Quyêt djnh
Noinhân:
- Nhu Diêu 5;
- Cng thông tin DT - SYT;
- Lu'u: VT, QLHN.

