CÔNG TY
TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH
____________
Số: 308/2022/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 06 tháng 9 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 Cơ quan.
Chúng tôi, Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh, mã số doanh nghiệp 0106162113, đăng ký lần đầu ngày
02/5/2013; xin được thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:
Địa chỉ cũ

Địa chỉ mới

Đăng ký thay đổi ngày 23/6/2016:
Số 64, ngõ 210, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn,
Đăng ký thay đổi ngày 31/8/2022:
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số nhà 28 ngõ 218 phố Tân Mai, Phường Tân
Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,
Đăng ký thay đổi ngày 01/6/2022:
Việt Nam
Ô số 7, Tầng 2, Tòa nhà D2 Phố Giảng Võ,
Phường Giảng Võ, 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 thì “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).
Do đó, các tài liệu trong hồ sơ đăng ký trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Quản lý trang thiết bị y
tế (DMEC) mà chúng tôi đã nộp trước ngày 31/8/2022 đang thể hiện các địa chỉ cũ vẫn có giá trị pháp
lý và hiệu lực theo quy định.
Chúng tôi xin đính kèm công văn này Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần thay đổi.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ
Xác nhận bằng chữ ký số
Giám đốc

Uông Tuấn Phương
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