
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

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

 

Số: 520/SYT-QLHN Lạng Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2019 

V/v điều chỉnh và bổ sung người 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

 
Kính gửi: Phòng khám Đa khoa trung tâm Lạng Sơn 

Đ/c: Số 02, đường Nguyễn Du,  phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn 
 

Sở Y tế Lạng Sơn nhận được Tờ trình số 92/TTr-PKĐK của Phòng khám 
về việc bổ sung nhân sự  và điều chỉnh thời gian làm việc của người hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Sau khi xem xét, Sở Y tế cho phép cơ sở được 
điều chỉnh như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian làm việc của người hành nghề khám, chữa bệnh 

STT 
Họ và 

tên  

Số chứng 
chỉ hành 

nghề  

Phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

Thời gian làm 
việc đã đăng ký

Thời gian 
làm việc 

điều chỉnh 
lại 

1 
BS. Trần 

Tuấn 
Minh 

000007/LS-
CCHN 

Khám bệnh, 
chữa bệnh 

chuyên khoa Tai 
mũi họng 

Từ thứ 2 đến 
thứ 6 hàng 
tuần (Giờ 

hành chính) 

Toàn thời 
gian (Từ 
thứ 2 đến 
chủ nhật) 

 
2. Bổ sung người hành nghề khám, chữa bệnh 
 

STT Họ và tên  
Số chứng 
chỉ hành 

nghề  

Phạm vi 
hoạt động 

chuyên 
môn 

Thời gian làm 
việc  

Vị trí 
chuyên 

môn 

1 
Đinh Trung 

Hiếu 
003435/LS-

CCHN 
Y sỹ 

Toàn thời 
gian (Từ thứ 

2 đến chủ 
nhật) 

Theo sự 
phân công 
của Phòng 

khám 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP HĐND-UBND TP Lạng Sơn; 
- BHXH tỉnh; (Ph/h) 
- GĐ Sở; 
- Thanh tra SYT; 
- Website SYT 
- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 
 

 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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