
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 
V/v bổ sung nhân lực  

khám bệnh, chữa bệnh 
 

 
 

Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Trường Sinh. 

Địa chỉ: Tòa BOT K2, Trung tâm Thương mại Phú Lộc, đường Lý Thường Kiệt, 

khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 101/PKTS ngày 17/10/2021 và Tờ trình số 

103/PKTS ngày 19/10/2021 của Phòng khám Đa khoa Trường Sinh Hà Nội – 

Lạng Sơn về việc bổ sung nhân lực hành nghề khám, chữa bệnh, Sở Y tế có ý 

kiến như sau: 

1. Phòng khám bổ sung nhân sự đối với người hành nghề sau: 

TT Họ và tên Số CCHN Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

hành nghề 

1.  Triệu Văn 

Công 

003294/LS-CCHN do 

Sở Y tế Lạng Sơn cấp 

ngày 28/6/2018 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Tai 

mũi họng 

Toàn thời 

gian 

2.  Hoàng Văn 

Phong 

006052/BG-CCHN do Sở 

Y tế Bắc Giang cấp ngày 

13/3/2017 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nội 

khoa 

Toàn thời 

gian 

3.  
Đàm Văn Sĩ 

003282/LS-CCHN do Sở 

y tế Lạng Sơn cấp ngày 

07/06/2018 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nhi 

khoa 

Thứ 7, chủ 

nhật hằng 

tuần 

4.  
Nguyễn Thu 

Trang 

003064/LS-CCHN do Sở 

y tế Lạng Sơn cấp ngày 

07/09/2015 

Khám bệnh 

chữa bệnh nội 

khoa 

Thứ 7, chủ 

nhật hằng 

tuần 

5.  Trần Lê Thành 007965/BG-CCHN do Sở 

Y tế Bắc Giang cấp ngày 

23/2/2021 

Khám bệnh 

chữa bệnh nội 

khoa 

Toàn thời 

gian 

6.  Nguyễn Quang 002995 do Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn cấp ngày 

20/5/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh nhi 

khoa 

Toàn thời 

gian 

7.  Vi Thị Tuyết 

Mai 

000821/LS-CCHN do Sở 

Y tế Lạng Sơn cấp ngày 

24/6/2013 

Khám bệnh 

chữa bệnh nội 

khoa 

Ngoài giờ 

hành chính, 

ngày nghỉ, 

ngày lễ 

2. Hồ sơ hành nghề cần bổ sung làm rõ :  

          Bà Ngô Thị Ngọc nêu rõ bà có số CCHN 0006580/BG-CCHN do Sở Y tế 

Bắc Giang cấp ngày 17/11/2017, phạm vi hoạt động chuyên môn Khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa, đã nghỉ hưu từ tháng 12/2017 và không có tài liệu chứng minh quá 



trình hành nghề sau khi được nghỉ hưu ( theo Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định người hành nghề không hành nghề trong 

thời hạn 02 năm liên tục thuộc một trong các trường hợp thu hồi chứng chỉ hành 

nghề, đình chỉ hành nghề ). 

Do đó, Sở Y tế đề nghị Phòng khám Đa khoa Trường Sinh và bà Ngô Thị Ngọc 

cung cấp tài liệu chứng minh bà Ngô Thị Ngọc có thời gian hành nghề liên tục hoặc 

gián đoạn không quá 02 năm tính đến thời điểm đăng ký hành nghề tại tỉnh Lạng Sơn. 

Nếu Phòng khám Đa khoa Trường Sinh và bà Ngô Thị Ngọc không cung cấp được tài 

liệu nói trên, bà Ngô Thị Ngọc không đủ điều kiện đăng ký hành nghề theo quy định. 

Yêu cầu Phòng khám thực hiện đúng các quy định về hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (Ph/h); 

- VP HĐND&UBND Tp. Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra SYT;  

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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