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             BỘ Y TẾ 

 

      Số:          /QĐ - BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động Bệnh viện y học cổ truyền Tâm Phúc 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 

năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ 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 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 tháng 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

 Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

Công văn số 6751/BYT-YDCT ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về 

việc ủy quyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang thẩm định việc cấp giấy phép 

hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật cho bệnh viện y học cổ truyền tư 

nhân; 

Căn cứ vào Tờ trình số 282/TTr-SYT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Sở Y 

tế Bắc Giang về việc đề nghị cấp Giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục 

kỹ thuật cho Bệnh viện y học cổ truyền Tâm Phúc. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh 

viện y học cổ truyền Tâm Phúc. 

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Quang, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang. 

Quy mô giường bệnh: 21 giường bệnh  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sỹ Nguyễn Thị Dung. 

Chứng chỉ hành nghề số 000131/BG-CCHN  do Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cấp 

ngày 28/11/2012. 

Tổ chức của bệnh viện bao gồm:  
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- Khoa Khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú 

- Khoa Nội tổng hợp 

- Khoa Châm cứu và Phục hồi chức năng 

- Khoa Cận Lâm sàng 

- Khoa Dược - Vật tư, trang thiết bị y tế 

Phạm vi hoạt động chuyên môn của bệnh viện: Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn được Bộ Y tế phê duyệt. 

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Dung chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

Bệnh viện y học cổ truyền Tâm Phúc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Ông (Bà): Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền, Giám đốc  Bệnh viện y học cổ truyền Tâm Phúc và Thủ trưởng 

các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.           

                                                             

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cục QL KCB (để biết); 

- Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (để quản lý); 

- Lưu: VT, YDCT(2).   

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

  Nguyễn Trường Sơn 

 


