
 
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SYT Lai Châu, ngày        tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của 

Phòng khám đông y Trường Sinh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

 Căn cứ Thông tư 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế 

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 hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ 

chức của Sở Y tê tỉnh Lai Châu;Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 

của UBND tỉnh Lai Châu về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu; 

 Xét đơn của Phòng khám đông y Trường Sinh và 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 của phòng 

khám đông y Trường Sinh, số 000190/LCH-GPHĐ do Sở Y tế Lai Châu cấp ngày 

09/6/2017; Quyết định số 1530/QĐ-SYT ngày 09/6/2013 của Sở Y tế lai Châu về 

việc cấp Giấy phép hoạt động cho Phòng khám đông y Trường Sinh. 

Địa chỉ: SN 233, Trần Phú, p. Tân Phong, TP Lai Châu, Lai Châu. 

Người đứng đầu chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Vũ Văn Trường, 

CCHN số 000111/LCH-CCHN do Sở Y tế Lai Châu cấp ngày 07/6/2013.  

Điều 2. Lý do thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Ông Vũ 

văn Trường – chủ phòng khám có đơn xin dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Các ông/bà: Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, thủ trưởng các đơn vị liên 

quan và Phòng khám đông y Trường Sinh chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- SYT các tỉnh, thành phố; 

- PYT các huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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