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THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho 

 bác sỹ y học cổ truyển 

 

 

Thực hiện Công văn số 4018/BYT-YDCT, ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế 

về việc bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền, 

Sở Y tế thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn khác cho Bác sĩ y học cổ truyền theo đúng quy định tại Khoản 1 

Điều 11 tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ bổ 

sung, sửa đổi một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Riêng đối với một số chuyên ngành Ngoại, Sản, Tai Mũi Họng, Răng 

Hàm Mặt, Mắt, Phẫu thuật thẩm mỹ, Gây mê hồi sức thì tạm dừng cấp bổ sung 

chờ hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Hồ sơ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của các cá nhân gửi về 

Trung tâm Phục vụ hành chính công (địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, 

Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) theo quy định. 

Sở Y tế thông báo đến cá nhân, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

biết./. 

Nơi nhận: 
- VP HĐND & UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo SYT( báo cáo); 

- Thanh tra SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân; 

- Bộ phận Một cửa (th/h); 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Các phòng trực thuộc SYT; 

- Lưu: VT,NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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