
 

Kính gửi:        

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Sở Y tế Đắk Nông nhận được Công văn số 04/SV-KH ngày 26/12/2022 của Công 

ty TNHH thiết bị y tế Sao Vàng về việc xin tổ chức Hội thảo giới thiệu trang thiết bị y 

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

 1. Đồng ý cho Công ty TNHH thiết bị y tế Sao Vàng tổ chức Hội thảo giới thiệu 

trang thiết bị y tế theo các nội dung cụ thể như sau: 

 - Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH thiết bị y tế Sao Vàng; Địa chỉ: Đường số 01, 

Khu phố 1B, Phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

 - Người đại diện hợp pháp: Ông Lưu Đức Chân, chức vụ: Giám đốc, Điện thoại 

liên hệ: 0968.776.456. 

 - Thông tin về trang thiết bị dự kiến giới thiệu: Máy vật lý trị liệu đa năng (thuộc 

trang thiết bị y tế loại B); Hãng sản xuất, nước sản xuất: Viện điện tử/ Viện KH-CN 

Quân Sự, Việt Nam;  

 - Số công bố tiêu chuẩn áp dụng: 220000877/PCBB-BYT ngày 20/01/2022. 

 - Nội dung dự kiến giới thiệu: tư vấn giới thiệu và sử dụng miễn phí máy vật lý 

trị liệu. 

 - Thời gian dự kiến tổ chức (theo kế hoạch đính kèm). 

 2. Công ty TNHH thiết bị y tế Sao Vàng chịu trách nhiệm tổ chức Hội thảo giới 

thiệu trang thiết bị y tế theo đúng phạm vi ứng dụng điều trị được Bộ Y tế cho phép lưu 

hành, không tổ chức bán thuốc, thực phẩm chức năng và các trang thiết bị y tế tại khu 

vực trưng bày, giới thiệu máy. Trước khi tổ chức triển khai Hội thảo Công ty TNHH 

thiết bị y tế Sao Vàng phải báo cáo và được sự đồng ý của UBND các huyện, thành 

phố; Thực hiện nghiêm các quy định về quy chế chuyên môn, về thông tin quảng cáo, 

các quy định khác của pháp luật; Đảm bảo các quy định về phòng chống dịch theo quy 

định. 

 3. Sở Y tế kính đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên 

quan giám sát hoạt động Hội thảo giới thiệu máy vật lý trị liệu đa năng do Công ty 

TNHH thiết bị y tế Sao Vàng tổ chức. Nếu phát hiện có vi phạm kịp thời chấn chỉnh, 

xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. 

UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

              SỞ Y TẾ 

Số                 

V/v đồng ý cho tổ chức Hội thảo  

    giới thiệu trang thiết bị y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Đắk  Nông, ngày      tháng 12 năm 2022    

    

 



 Nhận được Công văn này yêu cầu Công ty TNHH thiết bị Sao Vàng tổ chức triển 

khai thực hiện; Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế Đắk Nông sau khi hoàn thành 

chương trình Hội thảo giới thiệu trang thiết bị y tế để theo dõi, quản lý./. 

 

Nơi nhận:             KT.GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;                      PHÓ GIÁM ĐỐC   
- Ban giám đốc;    
- Thanh tra Sở;    

- Website Sở Y tế (để đăng);   

- Lưu VT, NVYD. (H)                                            

 

 

 

                                                                                                                 Trần Văn Hùng 
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