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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Qui
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;
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày
05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung một số nội dung
tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND
ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Đơn xin dừng hoạt động của Phòng khám đa khoa Hải Dương;
Theo 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 108/SYTGPHĐ do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 14/02/2015 cho cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh: Phòng khám đa khoa Hải Dương.
Địa điểm hành nghề: Số nhà 474, tổ 17, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa Bình.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật:
Họ và tên: Phạm Thị Nhân
Số chứng chỉ hành nghề: 000330/HB-CCHN, cấp ngày: 29/3/2013
Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
Điều 2. Lý do thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Cơ sở
có Đơn xin ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do hoạt động không hiệu quả.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng
Nghiệp vụ Y, Thanh tra Sở Y tế, và bà Phạm Thị Nhân chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Cục QLKCB-Bộ Y tế (báo cáo);
- GĐ, PGĐ ĐT Sở Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- UBND TP Hòa Bình;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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