
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 520/SYT-QLHN 

V/v rà soát và đăng tải danh 
sách người hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh trên trang 
thông tin điện tử Sở Y tế 

 Lạng Sơn, ngày  23 tháng 3 năm 2020 

 
  Kính gửi: Các đơn vị khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. 
                                           

Ngày 27/5/2019, Sở Y tế Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 820/SYT-
QLHN về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế gửi các đơn vị tham gia khám, chữa 
bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 323/KCB-QLHN ngày 19/03/2020 của Cục Quản 
lý khám, chữa bệnh về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành 
nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một 
số nội dung sau: 

1. Rà soát lại danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của đơn 
vị đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế Lạng Sơn, nếu có thay 
đổi phải thực hiện đăng ký lại và gửi về Sở Y tế (gửi file vào địa chỉ 
hoangthikimdao@gmail.com) để đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Y tế 
theo quy định (Mẫu gửi kèm theo).  

 2. Nếu có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh thì trong 
thời hạn 10 ngày làm việc người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh phải lập danh sách để thông báo về Sở Y tế theo quy 
định tại Điều 13 và Điều 14 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và 
cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ với Sở Y tế 
(Phòng Quản lý hành nghề y dược, Số ĐT 02053 815 879) để được hướng dẫn. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện. /. 

(Sở Y tế gửi kèm theo Công văn số 323/KCB-QLHN ngày 19/03/2020 của 
Cục Quản lý khám, chữa bệnh) 
 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng NVY;  
-Website SYT; 
- Lưu: VT, QLHN. 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
 Nguyễn Ngọc Tùng 



DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

1. Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

3. Bệnh xá 50- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

4. Bệnh xá Quân dân y đoàn 338 - Quân khu I; 

5. Bệnh xá Công An tỉnh; 

6. Trạm Y tế Mỏ than Na Dương, Lộc Bình; 

7. Phòng khám Đa khoa Trung tâm Lạng Sơn; 

8. Phòng khám Đa khoa Trường Sinh 

9. Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng; 

10.  Phòng khám Đa khoa Lạng Sơn; 

11.  Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ngọc Lan; 

12.  Phòng khám Đa khoa  Phú Lộc; 

13.  Phòng khám Đa khoa 128 A Phai Vệ; 

14.  Phòng khám Đa khoa Lộc Bình; 

15.  Phòng khám Đa khoa Chi Lăng; 

16.  Phòng khám Hà Nội MEDIC; 

17.  Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn. 

 


