
UBND TỈNH LAṆG SƠN 

SỞ KHOA HOC̣ VÀ CÔNG NGHÊ ̣

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SKHCN-TTra 

V/v không tiến hành thanh tra ATBX, đo 

lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử 

dụng trong y tế năm 2021 đối với Phòng 

Khám Đa khoa Quốc tế Ngọc Lan 

Laṇg Sơn, ngày         tháng 01  năm 2021 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần y tế Thiên Ngọc Lan 

                           (Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Ngọc Lan) 
 

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021, ngày 

14/01/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết 

định số 12/QĐ-SKHCN Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế, đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế và kiểm tra hành nghề y, trong đó có 

Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Ngọc Lan - Chi nhánh Công ty Cổ phần Y tế 

Thiên Ngọc Lan, có địa chỉ tại số 102, đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị Phú 

Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng  Sơn.   

Tuy nhiên, ngày 21/01/2021, Công ty Cổ phần Y tế Thiên Ngọc Lan có 

Công văn số 02/CV-TNL về viêc xin hoãn thời gian thanh tra theo quyết định số 

12/QĐ-SKHCN. Với lý do: trong tháng 01/2021 Công ty đã tiếp 02 đoàn kiểm tra 

của Sở Xây dựng và Sở Lao động Thương binh - Xã hội. 

Để tránh chồng chéo trong việc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Sau 

khi xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Y tế Thiên Ngọc Lan, Sở Khoa học và 

Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Không tiến hành thanh tra tại Phòng Khám Đa khoa Quốc tế Ngọc Lan - 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Y tế Thiên Ngọc Lan trong năm 2021 (theo Quyết 

định số 12/QĐ-SKHCN).  

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Y tế Thiên Ngọc Lan chấp hành nghiêm các quy 

định của pháp luật về an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán y tế, 

đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để đơn vị biết./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra, ĐTTra 12. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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