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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

                 SỞ Y TẾ 

             

            Số:  582 /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Cần Thơ, ngày  06  tháng  03  năm 2017   
V/v Công nhận cơ sở khám, chữa 

bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT  

           

       

                      Kính gửi: Phòng khám đa khoa FUJI  MEDIC. 

 

Sở Y tế nhận được hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe của Phòng 

khám đa khoa FUJI MEDIC, 

Căn cứ quy định của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe, Sở Y tế có ý 

kiến như sau: 

- Chấp thuận Phòng khám đa khoa FUJI  MEDIC (Địa chỉ: Vườn ươm Công 

nghệ Công nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc, đường số 8, Khu Công nghệp Trà Nóc 2, 

phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ)  đủ điều kiện tổ chức khám 

sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 05 tháng 6 năm 

2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe. 

- Phòng khám đa khoa FUJI  MEDIC chịu trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nhân lực để tổ chức tổ chức khám sức khỏe theo thời gian 

đăng ký hành nghề và theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về việc quản lý hoạt động khám sức khỏe và kết quả khám 

sức khỏe của đơn vị cho các đối tượng đúng theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Sở Y tế để Phòng khám đa khoa FUJI MEDIC biết và 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                        KT.GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                       PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng QLHN,  

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Công bố Website Sở Y tế;             

- Lưu: VT, NVY.                                    

                    

                                                                                                 Cao Minh Chu 
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