UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1521 /SYT-NVYD

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v bổ sung nhân lực hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Phòng Khám Đa Khoa Hà Nội - Medic.
Đ/c: số 108 đường Bắc Sơn, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Sau khi xem xét Tờ trình số 16/CV-PKHNMEDIC ngày 20/6/2022 của
Phòng khám Đa khoa Hà Nội Medic về việc bổ sung nhân lực tham gia khám
bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Phòng khám bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
như sau:
STT

1

2

3

Họ tên

Hoàng Thị Bé

Hoàng Thị Quỳnh
Hương

Hoàng Văn Viên

Phạm vi
Hoạt động
chuyên môn

Số CCHN

Khám
bệnh,chữa
bệnh chuyên
khoa Nhi

Số
004514/L
S-CCHN
do Sở Y tế
Lạng Sơn
cấp ngày
22/4/2022.

Khám
bệnh,chữa
bệnh Nội
khoa, Siêu
âm tim
Thực hiện
phạm vi hoạt
động chuyên
môn theo quy
định tại
Thông tư số
26/2015/TTL
T-BYT-BNV
ngày
07/10/2015
quy định mã
số, tiêu chuẩn

Số
004531/L
S-CCHN
do Sở Y tế
Lạng Sơn
cấp ngày
12/5/2022

Số
004439/L
S-CCHN
do Sở Y tế
Lạng Sơn
cấp ngày
18/2/2022

Thời gian đăng ký
làm việc

Vị trí
chuyên
môn

- Toàn thời gian:
từ thứ 2 đến chủ nhật,
ngày nghỉ, ngày lễ, tết
- Thời gian làm việc:

Phòng
khám
chuyên
khoa Nhi

Sáng: 7h00 – 11h30;
Chiều: 13h30 – 17h00
- Toàn thời gian:
từ thứ 2 đến chủ nhật,
ngày nghỉ, ngày lễ, tết
- Thời gian làm việc:
Sáng: 7h00 – 11h30;

Phòng
khám Nội,
Siêu âm
tim

Chiều: 13h30 – 17h00

- Toàn thời gian:
từ thứ 2 đến chủ nhật,
ngày nghỉ, ngày lễ, tết
- Thời gian làm việc:
Sáng: 7h00 – 11h30;
Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng
khám Nội,
Nội soi
tiêu hóa

chức danh
nghề nghiệp
điều dưỡng,
hộ sinh, kỹ
thuật y.

2. Đối với bổ sung nhân lực:
- Họ và Tên: Đặng Hồng Nhung;

Sinh ngày: 01/12/1991

- Giấy CMND/CCCD: 020191000889
- Ngày cấp: 30/3/2021;

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: khu Tân Mỹ 2, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu
Lũng, tỉnh Lạng Sơn
- Văn bằng chuyên môn: Y sĩ Y học cổ truyền.
- Số CCHN: Số 004385/LS-CCHN do Sở Y tế Lạng Sơn cấp ngày
20/12/2021
- Phạm vi hoạt động chuyên môn: khám bệnh, chữa bệnh bằng y học
cổ truyền.
Do thông tin người đăng ký hành nghề Đặng Hồng Nhung trên Tờ trình số
16/CV-PKHNMEDIC ngày 20/6/2022 của Phòng khám Đa khoa Hà Nội Medic
không trùng khớp về ngày cấp chứng chỉ 12/5/2022 (20/12/2021). Vậy Sở Y tế
yêu cầu Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Medic rà soát lại thông tin trên.
Sau khi Sở y tế nhận được thông tin người đăng ký hành nghề khám bênh,
chữa bệnh có tên nêu trên trùng khớp với chứng chỉ của người đăng ký hành
nghề khám bênh, chữa bệnh, Sở y tế sẽ có văn bản bổ sung nhân lực cho khám
Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Medic theo quy định.
Yêu cầu khám Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Medic thực hiện đúng các
quy định về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tỉnh (Ph/h);
- VP UBND huyện Hữu Lũng;
- Thanh tra SYT;
- Trang thông tin điện tử SYT;
- GĐ Sở ( báo cáo);
- Lưu: VT, NVYD(PĐC).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tùng

