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THÔNG BÁO 

Về việc củng cố điều kiện hoạt động của phòng khám đa khoa tư nhân 

 

 Căn cứ Khoản 7, Điều 11 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 
12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế quy định: 
“Số lượng bác sỹ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít 
nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng 
khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận 
cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa 
khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám”. 

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 13 phòng khám đa khoa tư nhân 
được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trước tháng 11/2018 đang 
hoạt động. Tuy nhiên, một số người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và 
bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa 
khoa chỉ làm việc bán thời gian tại phòng khám. 

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của hệ thống y tế tư 
nhân và thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng giữa các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế Lạng Sơn thông báo: 

Các phòng khám đa khoa tư nhân đã được cấp giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh trước tháng 11/2018 rà soát nhân sự phụ trách các phòng khám 
chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng của phòng khám, nếu chưa đáp ứng điều 
kiện nêu trên thì phải củng cố, đáp ứng điều kiện về nhân sự theo quy định 
trước ngày 31/12/2019.  

Từ 01/01/2020, Sở Y tế sẽ kiểm tra và đình chỉ phạm vi hoạt động chuyên 
môn đối với các lĩnh vực của phòng khám đa khoa không đáp ứng điều kiện 
nhân sự theo Quy định tại Khoản 7, Điều 11 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12/11/2018 của Chính phủ. 

Yêu cầu các phòng khám đa khoa khẩn trương thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Các phòng khám đa khoa tư nhân; 
- VP HDND&UBND các huyện/thành phố; 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- Phòng NVY, Thanh tra; 
- Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Nguyễn Ngọc Tùng 

 


		2019-05-28T10:46:53+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<soytelangson@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




