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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh,chữa bệnh  

Đợt 06 năm 2019 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 
 
Căn cứ Luật Khám chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 Hướng dẫn cấp 
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 
16/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 
41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành 
nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 53 
cá nhân theo loại hình đăng ký (Danh sách kèm theo tại Phụ lục). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, 
Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế và các ông, bà có tên 
tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lãnh đạo SYT; 
- Bộ phận Một cửa SYT; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN. 
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