
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 3 năm 2022 

V/v điều chỉnh nhân lực hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

  

 

 

 

               Kính gửi: Phòng khám đa khoa Xứ Lạng, thuộc Công ty Cổ phần      

           dược phẩm và TTB y tế Lạng Sơn. 

          Đ/c: Số 83 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn 

 

 

           Sau khi xem xét Tờ trình số 01/CV-PK ngày 25/03/2022 của Phòng khám 

đa khoa Xứ Lạng về việc điều chỉnh nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

của phòng khám, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 

1. Phòng khám chấm dứt hợp đồng lao động  từ ngày 01/4/2022 đối  

với nhân lực sau:  

Stt 
Họ và 

tên 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Thời gian 

làm việc 

Vị trí 

chuyên môn 

Xin được 

điều 

chỉnh 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Nông 

Trung 

Thông 

CK:Chẩn 

đoán hình 

ảnh 

004616/T

NG-

CCHN 

Toàn thời 

gian từ 

(thứ 2 đến 

chủ nhật 

hàng tuần) 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Thôi làm 

việc tại 

PK từ 

ngày 

01/04/20

22 

2. Đối với nội dung đăng ký bổ sung nhân lực: 

 Họ tên: ông Nguyễn Minh Trưởng 

           Ngày sinh: 16/11/1981  

           Địa Chỉ: khối 5, phường Thụy Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

           Chứng minh nhân dân: 133228817 do công an Hà Tĩnh cấp ngày 

13/8/1998 

           Số chứng chỉ hành nghề: 000593/QNI-CCHN do Sở Y tế Quảng Ninh 

cấp. 



Sau khi Sở y tế xác minh thông tin người đăng ký hành nghề khám bênh, 

chữa bệnh có tên nêu trên, nếu không có vướng mắc gì, Sở y tế sẽ có văn bản bổ 

sung nhân lực cho phòng khám đa khoa Xứ Lạng theo quy định. 

Yêu cầu Phòng khám đa khoa Xứ Lạng thực hiện đúng các quy định về 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh(Ph/h); 

- VP UBND thành phố 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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