
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

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

 

Số: 519/SYT-QLHN Lạng Sơn, ngày 05 tháng   4  năm 2019 

V/v điều chỉnh nhân lực tại 
phòng khám 

 

 
 

Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Minh Tuyết 
Đ/c: Số 54, đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. 

 
Sở Y tế Lạng Sơn nhận được công văn số 14/BC-ĐKMT đề ngày 

01/4/2019 báo cáo bổ sung thay đổi nhân lực khám bệnh, chữa bệnh của phòng 
khám. Sau khi xem xét, Sở Y tế cho phép cơ sở điều chỉnh nhân lực từ ngày 
01/4/2019, cụ thể như sau: 

 
1. Chấm dứt hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám: 
 

STT 
Họ và tên người 

 hành nghề 
Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Số chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp 

1 
BS. Nguyễn Đình 

Chiến 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 
 

000307/LS-CHN 
 

2. Bổ sung người hành nghề khám, chữa bệnh 
 

ST
T 

Họ và tên  
Số chứng 
chỉ hành 

nghề  

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên 
môn 

Thời gian làm 
việc  

Vị trí 
chuyên 

môn 

1 
Lưu Thị 

Thạo 
000233/LS-

CCHN 
KTV Xét 
nghiệm 

Toàn thời 
gian (Từ thứ 

2 đến chủ 
nhật) 

KTV Xét 
nghiệm 

 
3. Bổ sung người làm việc tại phòng khám 

ST
T 

Họ và tên  
Văn bằng 

chuyên môn  
Thời gian làm việc  

Vị trí 
chuyên môn 

1 
Hoàng Duy 

Khánh 
KTV hình ảnh y 

học 

Toàn thời gian 
(Từ thứ 2 đến chủ 

nhật) 

Thực hành 
khám, chữa 

bệnh 

2 Mai Ngọc Thành 
KTV hình ảnh y 

học 
Toàn thời gian 

(Từ thứ 2 đến chủ 
Thực hành 
khám, chữa 



 nhật) bệnh 

 
Yêu cầu cơ sở thực hiện đúng các quy định về hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP HĐND&UBND TPLS; 
- BHXH tỉnh; 
- Thanh tra SYT; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 

 

 

 

 


		2019-04-08T08:20:08+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soytelangson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




