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Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý
trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ
sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số:
200000009/PCBPL-BYT do Bộ Y tế cấp ngày 24/02/2020 ;
Căn cứ giấy chứng chỉ hành nghề phân loại của người thực hiện phân loại số: 19000670/BYTCCHNPL ,ngày cấp 03/09/2019;
Theo yêu cầu của: Công ty TNHH 3M Việt Nam, có địa chỉ tại Tầng 20, Tòa nhà Mapletree,
Business Center, 1060 Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh,
Việt Nam, Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:
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Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
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