Mẫu số 07
NHÀ THUỐC GIA HUY NCT
-------

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

Số: 1/VBCB

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế thành phố Hà Nội

1. Tên cơ sở: NHÀ THUỐC GIA HUY NCT
Mã số thuế: 0107945413-001
Địa chỉ: Số 55 Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh ( phòng 1, tầng 1, mượn MB ), phường Láng Thượng, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch (nếu có): ...................................................................................
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025183000144

ngày cấp: 04/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0985247530

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:
Họ và tên: Phạm Thị Phượng
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025183000144

ngày cấp: 04/05/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:
Tên trang thiết bị

STT
1

Bộ kit test nhanh kháng nguyên covid-19

2

Bộ kit test nhanh kháng thể covid-19

3

Các loại test, kit test; Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro khác (Dengue, HBV,
HIV, …)

4

Máy SPO2

5

Bơm kim tiêm các loại

6

Nhiệt kế đo trán hồng ngoại

7

Que đè lưỡi các loại

8

Test HCV

9

Bao cao su

10

Máy đo huyết áp

11

Que thử đường huyết

12

Kim insulin

13

Dung dịch sát khuẩn,rửa vết thương

14

Que test nước tiểu

15

Băng dính y tế

16

Băng chun

17

Bông gạc các loại

18

Chỉ nha khoa

19

Pin 3A

20

Cạo lưỡi

21

Dụng cụ hút sữa

22

Pank, kéo

23

Nhiệt kế thủy ngân

24

Dán ấm

25

Túi nước tiểu

26

Túi chườm đa năng

27

Đai lưng

28

Khẩu trang các loại

29

Que thử thai

30

Que thử ma túy

31

Màng Film tránh thai

Ghi chú

32

Gạc lưỡi

33

Dán hạ sốt

34

Dán say xe

35

Cồn 700, cồn 900

36

Nhóm: Trang thiết bị y tế loại B, C, D khác

\
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Hồ sơ kèm theo gồm:
1. Bản kê khai nhân sự
2. Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế
3. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế
Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:
1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo,
không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp
luật.
2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.
3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở

PHẠM THỊ PHƯỢNG

