
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

 
Số:             /SYT-NVYD. 
V/v công bố cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đủ điều kiện khám sức 

khỏe có yếu tố nước ngoài. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
         Tuyên Quang, ngày        tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Phương Bắc. 

 

Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang nhận được Văn bản công bố số 666/VBCB-
BVPB ngày 05/10/2021 và hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có 
yếu tố nước ngoài của Bệnh viện đa khoa Phương Bắc, địa chỉ: tổ 04, phường 

Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Tại thời điểm tiếp nhận, hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức 
khỏe có yếu tố nước ngoài của Bệnh viện đa khoa Phương Bắc theo đúng quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 hướng dẫn khám sức 
khỏe; Nghị định số 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 
đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ 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. 

2. Giám đốc Bệnh viện đa khoa Phương Bắc chịu trách nhiệm về tính 
pháp lý của hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước 
ngoài và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động khám sức khỏe tại bệnh 

viện; thực hiện đúng các quy định trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và 
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 Bệnh viện đa 

khoa Phương Bắc theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (T/hiện); 
- Cục QLKCB (BC) 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD(Hiến). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

                    La Đăng Tái 
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