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Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Quốc

 

 

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế quy định việc
nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn số 01/GPNK/11-17 ngày 14/11/2017 của đơn
vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định
hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%)
theo danh mục như sau:

TT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHỦNG
LOẠI

HÃNG, NƯỚC
SẢN XUẤT

HÃNG, NƯỚC
CHỦ SỞ HỮU

(nếu có)

HÃNG, NƯỚC
PHÂN PHỐI

(nếu có)

1

Máy sốc tim tự động AED Plus;
AED Pro.

Zoll Medical
Corporation,
United States of
America

 

Zoll Medical
Corporation,
United States of
America

 

ZOLL Medical
Singapore Pte.
Ltd., Singapore

 

Đề nghị Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết
bị y tế. Về nhãn hàng hoá phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải
chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo
quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
Nơi nhận:
- Như trên;           

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);      

- Hải quan cửa khẩu;

- Thanh tra Bộ;

- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG
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Nguyễn Viết Tiến
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