UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2535 /TB-SYT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ
Hồ sơ của: Nha khoa Sài Gòn Tân Đức
Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200601-0400
Mã hồ sơ: 1590980830479
Người nộp hồ sơ: LÊ THỊ THANH HOA
Địa chỉ: phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 0903342679
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám
chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế cho Nha khoa Sài Gòn Tân Đức (sau
đây gọi tắt là cơ sở).
Sau khi xem xét, Sở Y tế Quảng Ngãi trả lời như sau:
Căn cứ tiết 4, điểm 3a, khoản 43, Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ - CP
ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số quy
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước
quy định: Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là người hành nghề cơ hữu
tại cơ sở.
Căn cứ Công văn 1572/SYT-NVY ngày 19/8/2020 của Sở Y tế Quảng Nam
về việc xác nhận thông tin người đăng ký hành nghề Y trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam (Đính kèm): Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở, ông
NGUYỄN HỮU ANH, chứng chỉ hành nghề số 003635/QNA-CCHN Sở Y tế
Quảng Nam cấp ngày 25/9/2014 hiện đang hành nghề tại bệnh viện đa khoa Thái
Bình Dương Tam Kỳ, thời gian hành nghề hằng ngày từ 07h đến 17h (Từ thứ hai
đến thứ bảy, chủ nhật tham gia trực theo lịch phân công của bệnh viện).
Do đó, ông NGUYỄN HỮU ANH không đủ điều kiện là người chịu trách
nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở. Sở Y tế Quảng Ngãi không đủ căn cứ để
giải quyết hồ sơ cấp giấy phép hoạt động theo quy định.
Ông/bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Kèm theo Hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTPVHC công tỉnh Quảng Ngãi;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Minh Đức

