CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT
NAM PHƯƠNG
_________________

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

Số: 162/2022/NP
V/v giải trình không có chế độ bảo hành

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2022

Kính gửi: - Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
- Sở Y tế Hà Nội
Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương xin được gửi lời chào trân trọng tới Quý cơ quan.
Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương đang tiến hành nộp hồ sơ đăng ký lưu hành cho các trang thiết
bị y tế (TTBYT) theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP. Sản phẩm trong hồ sơ đăng ký thuộc nhóm thuốc
thử, dung dịch pha loãng, dung dịch ly giải, dung dịch đệm, dung dịch nhuộm, chất hiệu chuẩn, vật
liệu kiểm soát và các vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch. Các sản phẩm này được
chủ sở hữu sản phẩm: Beckman Coulter, Inc. (địa chỉ: 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, USA)
xác nhận là không có chế độ bảo hành như tài liệu đính kèm dưới đây.
Theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản
lý trang thiết bị y tế, giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu TTBYT cấp không áp dụng
cho TTBYT có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành.
Vì vậy chúng tôi làm công văn này để giải trình về việc không có giấy xác nhận đủ điều kiện bảo
hành kèm theo hồ sơ công bố.
Kính mong Quý cơ quan xem xét.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT
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