UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 30/SYT-QLHN
V/v triển khai thực hiện Thông
tư số 35/2019/TT-BYT.

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố.
(Gọi tắt là các Đơn vị)
Ngày 30 tháng 12 năm 2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số
35/2019/TT-BYT Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành
nghề khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm
2020.
Sở Y tế triển khai thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 đến Các
đơn vị, Đề nghị các Đơn vị nghiên cứu và thực hiện một số nội dung sau:
1. Các Đơn vị trực thuộc: triển khai nội dung của Thông tư 35/2019/TTBYT đến người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Đơn vị và các Đơn vị trực
thuộc (nếu có).
2. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố (Bộ phận y tế):
triển khai nội dung của Thông tư 35/2019/TT-BYT đến các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh thuộc địa bàn quản lý.
(Các đơn vị tải Thông tư 35/2019/TT-BYT tại địa chỉ
https://emoh.moh.gov.vn/publish/home trong mục văn bản quy phạm pháp luật
để nghiên cứu và thực hiện)
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ
với Sở Y tế (Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, ĐT: 02053.815.879) để
phối hợp giải quyết.
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