
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /SYT-NVYD 

V/v đăng tải Cở sở tự công bố 

đủ điều kiện mua bán trang 

thiết bị y tế. 

       Đắk Nông, ngày        tháng 6 năm 2019 

 

  Kính gửi:  Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 

Ngày 17/11/2021, Sở Y tế nhận được hồ sơ công bố đủ điều kiện tiêm chủng 

của các cơ sở trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 01/VBHN-BYT ngày 16/03/2020 của Bộ Y tế về việc 

quy định quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ hồ sơ tự công bố của các cơ sở. 

Sở Y tế Đắk Nông giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của ngành đối với cơ sở tự công bố đủ điều kiện mua bán trang 

thiết bị y tế, như sau: 

STT Tên cơ sở công bố Địa điểm 

01 

Công ty Cổ phần dược phẩm FPT 

Long Châu (Nhà thuốc Long Châu 

250) 

đường Tôn Đức Thắng, tổ 4, phường 

Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 

02 

Công ty Cổ phần dược phẩm FPT 

Long Châu (Nhà thuốc Long Châu 

179) 

Số 147, Đường Nguyễn Tất Thành, thị 

trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh 

Đắk Nông 

03 

Công ty Cổ phần dược phẩm FPT 

Long Châu (Nhà thuốc Long Châu 

87) 

64-Trương Định, phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông 

(có hồ sơ gửi kèm) 

Thông tin liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y-Dược Sở Y tế, điện thoại 

02613.545702 để được giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, NVYD.  

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Hào 
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