
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /SYT-NVYD Tuyên Quang, ngày    tháng 6 năm 2020 

 

      V/v Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện 

       KSK của Phòng khám Đa khoa thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang.                                                 

 

       

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang. 

 

 Sở Y tế nhận được văn bản số:420/VBCB-KSBT ngày 14/5/2020 của 

Phòng khám Đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang về 

việc công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe. 

 Sau khi thẩm định hồ sơ Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Tại thời điểm thẩm định hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức 

khỏe (Không có yếu tố nước ngoài) của Phòng khám Đa khoa Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang gửi Sở Y tế đúng quy định tại khoản 8, điều 43 

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 khám, chữa 

bệnh và Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn 

khám sức khỏe;  

 2. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm pháp lý về hồ 

sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về hoạt động khám sức khỏe (Không có yếu tố nước ngoài) theo quy định 

Luật khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ 

Y tế hướng dẫn khám sức khỏe  

 3. Giao thanh tra Sở Y tế phối hợp với đơn vị có liên quan định kỳ, đột 

xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khám sức khỏe tại phòng khám Đa 

khoa thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật./. 

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết./. 

 

 

Nơi nhận:    
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

-Thanh tra Sở Y tế; 
- Đăng website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD(PA23.6).                                                                         

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

La Đăng Tái 
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