
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  1996/SYT-QLHN Lạng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2018 
V/v bổ sung người hành nghề  

khám bệnh, chữa bệnh 
 

 
Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Trường Sinh 

Đ/c: Số 41, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
 

Sở Y tế Lạng Sơn nhận được danh sách đề nghị bổ sung các bác sỹ cộng 
tác làm ngoài giờ số 143/PKTS đề ngày 06/12/2018  của Phòng khám; Công văn 
số 2370/SYT-QLHN ngày 17/12/2018 của  Sở Y tế Bắc Giang về việc phúc đáp 
Công văn số 1928/SYT-QLHN của Sở Y tế Lạng Sơn. Sau khi xem xét, Sở Y tế 
có ý kiến như sau: 

1. Cho phép Phòng khám được bổ sung người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh đối với: 

STT 
Họ và tên 

người 
hành nghề 

Số chứng 
chỉ hành 

nghề  

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên môn 
trong 

CCHN 

Vị trí  
chuyên môn 

Thời 
gian  

làm việc 
tại PK  

Nơi làm 
việc hiện 

tại 

1 
BS. Ngô 
Duy Viết 

 
005897/B
G-CCHN  

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Tai mũi 

họng 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa 
Tai mũi 

họng 

 Thứ 7 và 
chủ nhật 
hàng tuần 

Bệnh 
viện Đa 

khoa 
Quốc tế 
Hà Nội - 

Bắc 
Giang 

 
2. Không đồng ý với đề nghị về việc bổ sung người hành nghề khám, 

chữa bệnh tại phòng khám đối với:  

 2.1. Bác sỹ Phạm Thượng Vũ: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh số: 000179/BG-CCHN do Sở Y tế Bắc Giang cấp ngày 07/12/2012; phạm 
vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm các thủ 
thuật chuyên khoa. 

 2.2. Bác sỹ Nguyễn Văn Linh: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh số: 018530/BYT-CCHN do Bộ Y tế cấp ngày 18/6/2016; phạm vi hoạt 
động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp 

 Lý do: Kể từ ngày 01/12/2018, hai Bác sỹ trên đã đăng ký hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ hành chính tại Phòng khám Đa khoa Hợp 



Nhất (Địa chỉ: Số 09, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Trần Phú, thành phố 
Bắc Giang)  

     Yêu cầu cơ sở thực hiện đúng các quy định về hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BHXH tỉnh (Ph/h); 
- GĐ Sở; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
 


