CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
____________
Số: 170/2022/NA
V/v thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: - Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
- Sở Y tế Hà Nội
Đầu tiên, Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh xin được gửi lời chào trân trọng tới Quý Vụ và Quý Sở.
Chúng tôi, Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh, mã số thuế 0106162113, là chủ sở hữu số lưu hành của
các trang thiết bị y tế (TTBYT) trong các hồ sơ đã nộp trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý
trang thiết bị y tế (DMEC). Tuy nhiên, địa chỉ công ty trong các tài liệu của hồ sơ đã nộp khác với địa
chỉ đã đăng ký trên DMEC, chúng tôi xin được giải trình như sau:
Kể từ ngày 01/06/2022, Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh, mã số thuế 0106162113 đã thay đổi địa
điểm kinh doanh như sau:
Địa chỉ cũ:

Số 64, ngõ 210, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Địa chỉ mới:

Ô số 7, Tầng 2, Tòa nhà D2 Phố Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Ngay sau đó, chúng tôi đã cập nhật địa chỉ mới của công ty lên DMEC. Tuy nhiên, do các tài liệu trong
hồ sơ đã nộp được ban hành trước thời điểm 01/06/2022 nên trên tài liệu vẫn thể hiện địa chỉ cũ: Số
64, ngõ 210, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP (Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp) của Chính phủ
ban hành ngày 04/01/2021: “Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ
của doanh nghiệp không thay đổi” (khoản 4, Điều 47 - Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh
nghiệp).
Chúng tôi cũng xin gửi kèm theo công văn Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2
và lần thứ 3 để làm rõ sự thay đổi này.
Kính mong Quý Vụ và Quý Sở xem xét.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT
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HQ va teu: UONG TuAN PHUONQ

Gioi tinh: Nam

Chirc danh: Giam d6c
Sinh ngay:
3110811976
Dan tgc: Kinh
Qu6c tich: Vi?tNam
Loai gi~y tq phap 1:9'cua ca nhan: The can cuoc cdng dan
S6 gi~y ta phap ly cua .ca 11h:111: 027076000047
Ngay dp: 01////2021
Noi dp: Cue canh sat qudn lJ!hanh chinh vitr~U
t~/' xii lu)i
Dia chi thirong tru: S(5 111](1310T(ljJ thd C2 Plu5 Tan Alai, Phuong Tan 111ai, Qlujn

Hoang lYfai, ThCtnhplu5 Ha Npi, Vii! Nam
Dja chi lien lac: s6 nha 310 Tdp thd C2 Ph6 Tan Mai, Phuong Tdn Alai, Qiuin Hoang
Mai, Thanhph8 Ha Noi, Viet Nam
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S6:

n 111111111111111111
166019/22

GIAy xxc NH~N

ve vi~c thay aih nQi dung ttang ky doanh

nghi~p

Phong Dang k)T kinh doanh: Thanhph6 Hd N(ii
Din chi tru so: TO(1nha Trung tam giao drch cdng l1gh¢ thuongxuyen Ha N(Ji_Khu.
lien co' vs Chi Cong, s6 258 duong Va Chi Cong, Phuong Xudn La, Qudn Tay Hd,
Tfulnh ph6 Hd N(;i, n« Naill
I)i~l1thoai: 024.37347512
Fax:
Email: pdkkd_sokhdl@hanoi.gov.vn
Website:
lVWli'. hapi.gov, vn
Xac nhan:

Ten doanh nghiep: CONG TY TNHH THIET BJ NHA.T ANH
Ma s6 doanh nghiep/Mf; s6 thue: 0106162113
Hil thong bao thay dbi nQi dung dang k)' doanh nghi~p d~n Phung Dang ky
ktnh doanh.
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fDich vu hru tru ngan ngay
iCl~iti~t: Khach san, nha nghi
INha hang va cac dich vu an uong phuc vu hru,c1Qng
l(kh6ng bao gorn kinh doanh quan bar, phong hat karaoke, vu
Itnl'o'ng)
San xufrt hang d~t s5n (tnr trang phuc)
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IHo~t dQng dich vu h6 trc kinh doanh khac con lai chua diroc
phan VaGdau
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Thong tin v~ K~ tOl:lntnrong/Pb\l trilch
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Phuong phap tinh thue GTGT:
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Co bao cao tai chinh hop nh~t: Khong
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Doanh nghiep co Gi~y chung nb?n quy~n su dung u~ttai dao va xii, plnrong,
thi trfrnbien gioi; xii, phuong, thi tr~n ven bien; khu vue khac co anh huang
d~ll quoc phong, an ninh: Khong
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Nal nldin:
,
·CONG TY TNHH TIIIET B~ NHAT
Sl~ 7, Tilng 2, Toa nha D2
Ph6 Giang vo, Phuong Giang ve, Quan
Ba Dinh, Thanh ph6 Hi! N(li, Vi¢t Nam
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