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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
_____________________________

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về
việc 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;
Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và
đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính Sở Y tế
tỉnh Ninh Thuận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 249/NTGPHĐ do Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 14/06/2017 của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh Phòng khám y dược cổ truyền.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật:
Họ tên: Nguyễn Việt Dũng.
Số chứng chỉ hành nghề: 1294/NT-CCHN.
Cơ quan cấp: Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 25/04/2015.
Điều 2. Lý do thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Ông
Nguyễn Việt Dũng làm đơn xin ngừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của
Phòng khám y dược cổ truyền.
Điều 3. Phòng khám y dược cổ truyền do ông Nguyễn Việt Dũng là người
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không được thực hiện khám bệnh, chữa
bệnh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Trưởng các phòng chức năng của Sở Y tế: Kế hoạch - Nghiệp vụ Tài chính, Thanh tra, Văn phòng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông
Nguyễn Việt Dũng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Cục Quản lý KCB BYT;
- Sở Y tế các tỉnh,TP;
- UBND Tp.PR-TC;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Website ngành Y tế Ninh Thuận;
- Lưu: VT, VP, KHNV.
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