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QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y 

tế, Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

Quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế về 

việc Quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ công văn số 01/2022/AVA ngày 30/9/2022 của Công ty Cổ phần Dược 

AVAGREEN về việc đề nghị thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố thuộc lĩnh vực 

trang thiết bị y tế; 

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch tài chính, Sở 

Y tế Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 11 Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố thuộc lĩnh vực trang thiết bị 

y tế đối với Công ty Cổ phần Dược AVAGREEN; Mã số thuế: 0601111787; Địa 

chỉ: Khu 4B, Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định: 

TT Số phiếu công bố Ngày công bố Thủ tục công bố 

1 190000002/PCBSX-NĐ 28/6/2019 
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết 

bị y tế 

2 190000009/PCBA-NĐ 30/8/2019 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

3 190000010/PCBA-NĐ 30/8/2019 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

4 190000012/PCBA-NĐ 30/9/2019 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

5 190000013/PCBA-NĐ 30/9/2019 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

6 190000014/PCBA-NĐ 30/9/2019 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

7 190000015/PCBA-NĐ 30/9/2019 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/0/Thong+tu+19_2021_TT-BYT.pdf/c88d036c-be00-421f-a1d7-10fce0a430f0
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/0/Thong+tu+19_2021_TT-BYT.pdf/c88d036c-be00-421f-a1d7-10fce0a430f0
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/0/Thong+tu+19_2021_TT-BYT.pdf/c88d036c-be00-421f-a1d7-10fce0a430f0
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10030594/05TT.signed_compress.pdf/35c913bf-b4cd-4b30-b97f-fe12ee9f5d0e
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10030594/05TT.signed_compress.pdf/35c913bf-b4cd-4b30-b97f-fe12ee9f5d0e
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10030594/05TT.signed_compress.pdf/35c913bf-b4cd-4b30-b97f-fe12ee9f5d0e


TT Số phiếu công bố Ngày công bố Thủ tục công bố 

8 200000013/PCBA-NĐ 13/3/2020 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

9 200000014/PCBA-NĐ 13/3/2020 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

10 200000015/PCBA-NĐ 09/4/2020 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

11 200000017/PCBA-NĐ 23/4/2020 
Tiêu chuẩn áp dụng của trang 

thiết bị y tế thuộc loại A 

* Lý do thu hồi: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị tự nguyện thu hồi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

Điều 3. Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch tài chính, Chánh Thanh 

tra Sở Y tế,  Công ty Cổ phần Dược AVAGREEN và các cá nhân, tổ chức liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Vụ TTB&CTYT - Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Ban Giám đôc Sở Y tế NĐ; 

- Trang TTĐTTH Sở Y tế NĐ (đăng tải); 

- Lưu: KHTC,VT. 
 

GIÁM ĐỐC 
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