
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số:             /SYT-NVYD 
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

3237/QĐ-BYT và 3238/QĐ-BYT 

ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế. 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

 Thực hiện Quyết định số 3237/QĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng 

trong điều trị người bệnh và Quyết định số 3238/QĐ-BYT ngày 30/6/2021 của 

Bộ Y tế về việc Ban hành Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật 

Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị người bệnh.  

 Sở Y tế yêu cầu: 

Các đơn vị nghiên cứu, triển khai áp dụng Quy trình kiểm định an toàn và 

tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị người bệnh và Quy trình kiểm 

định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần dùng trong điều trị 

người bệnh tại đơn vị (gửi kèm Quyết định số 327/QĐ-BYT và Quyết định số 

328/QĐ-BYT). 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                   
- Như trên (thực hiện);                            
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế ; 

- Lưu VT-NVYD(Hiến). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

La Đăng Tái 
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