UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2905 /SYT-NVYD
V/v điều chỉnh nhân lực khám
bệnh, chữa bệnh

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn.
Địa chỉ: số 52, khối phố Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn nhận được Tờ trình số 09/TTr-PKBS, ngày 05/10/2020
của Phòng khám Đa khoa Bắc Sơn về việc điều chỉnh nhân lực tham gia khám bệnh,
chữa bệnh. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Về việc bổ sung nhân lực khám bệnh, chữa bệnh:
Phòng khám bổ sung người hành nghề khám, chữa bệnh có thông tin sau:
ST
T

Họ và tên người
hành nghề

1

Vũ Thị Minh
Thái

Số chứng chỉ hành Thời gian đăng ký
nghề đã được cấp
làm việc tại PK
000093/LS -CCHN
Toàn thời gian, 7h
do Sở Y tế tỉnh Lạng
-17h các ngày
Sơn cấp ngày
trong tuần
28/6/2012

Vị trớ chuyờn
mụn
Khám bệnh,
chữa bệnh
chuyên khoa
Nội tổng hợp

2. Về việc chấm dứt hành nghề khám, chữa bệnh:
Phòng khám đề nghị chấm dứt hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người
hành nghề là Điều dưỡng Vi Thị Hoa Huệ có Chứng chỉ hành nghề số 003242/LSCCHN do Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 9/5/2018. Kết quả rà soát hồ sơ cho thấy,
tại Văn bản số 520/SYT-QLHN ngày 17/4/2018 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, Phòng
khám chỉ đăng ký bà Vi Thị Hoa Huệ vào danh sách người làm việc (giúp việc), chưa
đăng ký vào danh sách người hành nghề. Do đó, Phòng khám thực hiện thanh lý hợp
đồng lao động đối với bà Vi Thị Hoa Huệ theo quy định của Bộ luật Lao động.
Yêu cầu Phòng khám rà soát danh sách người hành nghề tại cơ sở, thực hiện
đăng ký hành nghề và đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề theo quy định hiện
hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tỉnh (Ph/h);
- VP HĐND & UBND huyện Bắc Sơn;
- Lãnh đạo SYT;
- Thanh tra SYT;
- Trang thông tin điện tử SYT;
- Lưu: VT, NVYD(PĐC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tùng

