SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200000040/PCBSX-HCM

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2020
PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
1. Tên cơ sơ công bố: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA
2. Địa chỉ: 59/517 phan huy ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
(Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VINA; Địa chỉ: 30/10a Ấp
Mới 1, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh)
3. Điện thoai: 02862853999 Fax: ...........................................................................
4. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 0904 Ngày: 09/04/2020
5. Tên trang thiết bị y tế cơ sở công bố sản xuất:
Đai kéo cổ, Nẹp cổ cứng, Nẹp cổ mềm, Đai xương đòn, Đai Desautl, Nẹp cẳng tay ngắn, Nẹp cẳng
tay dài, Nẹp cánh tay, Nẹp cánh bàn tay, Túi treo tay, Đai treo tay da, Đai cột sống (loại 1), Đai
cột sống (loại 2), Đai cột sống (loại 3), Đai cột sống (loại 3 lưới), Áo cột sống, Nẹp lưng cao - Đai
cột sống thắt lưng, Nẹp đùi ngắn, Nẹp đùi dài (Zimmer), Nẹp cẳng chân ngắn, Nẹp cẳng chân dài,
Nẹp chống xoay ngắn, Nẹp chống xoay dài, Nẹp ngón tay 03 chân, Nẹp ISELIN 25cm, Nẹp cẳng
tay ISELIN, Nẹp cẳng tay gân gấp (trái - phải), Nẹp cẳng tay gân duỗi (trái - phải), Nẹp cẳng tay
ôm ngón cái (trái - phải), Đai treo tay (tam giác), Băng thun gối, Băng thun cổ chân, Băng thun
khuỷu tay, Nẹp cẳng tay ôm 4 ngón, Nẹp cù chỏ, Nẹp cẳng tay ôm 5 ngón, Nẹp hơi cổ chân ngắn,
Nẹp hơi cổ chân dài, Nẹp ngón tay con chó, Đai xương sườn, Băng thun cổ tay
6. Thành phần hồ sơ:
1

Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất

x

2

Bản xác nhận thời gian công tác

x

3

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của
người phụ trách chuyên môn

x

4

Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất

x

5

Bản kê khai nhân sự

x

6

Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất

x

7

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Ký bởi: Phạm Thị Thanh
Huyền
Email:
ptthuyen.syt@tphcm.gov.
vn
Cơ quan: Sở Y tế, Thành
phố Hồ Chí Minh
Ngày ký: 15-04-2020
13:55:24 +07:00

Phạm Thị Thanh Huyền

