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QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn,
Phụ trách quản lý chất lượng sản phẩm trang thiết bị và vật tư y tế
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THANH LIÊM MEDIPHARM

-

Căn cứ nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 củ chính phủ về quản lý trang thiết bị
y tế.

-

Căn cứ kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất trang
thiết bị y tế đáp ứng theo ISO 13485:2016.

-

Xét đề nghị của Trưởng phòng hành chính - tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Giao nhiệm vụ cho Ông : Nguyễn Huy Tùng là người phụ trách chuyên môn, kỹ thuật trong
quá trình sản xuất Trang thiết bị và vật tư y tế tại Công ty cổ phần dược Thanh Liêm Medipharma,
kiêm phụ trách quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tại công ty.
Điều 2: Người phụ trách chuyên môn có trách nhiệm, quyền hạn như sau:
-

Đảm bảo tư vấn, hỗ trợ và chỉ đạo áp dụng các yếu tố kỹ thuật và chuyên môn liên quan
đến các sản phẩm trang thiết bị và vật tư y tế do Công ty sản xuất tới toàn bộ các Phòng
ban và bộ phận sản xuất của công ty.

-

Đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng,áp dụng và duy trì các tiêu chuẩn
theo tiêu chuẩn quy định.

-

Điều hành, quản lý các phòng ban/bộ phận về vấn đề liên quan đến kỹ thuật, chuyên môn
và kiểm soát chất lượng của công ty.

Điều 3: Ông Nguyễn Huy Tùng và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Nơi nhận:
- Như Điều 1
- Lưu VP

