
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 6 năm 2022 

V/v bổ sung nhân sự khám bệnh, 

chữa bệnh  
 

 

 

Kính gửi: Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn  cơ sở 2 thuộc chi 

nhánh Công ty cổ phần dược phẩm & vật tư  y tế Lạng Sơn – tại Lạng Sơn. 

( Đ/c: ô số 36, 37 lô N8, đường Nam Cao, khu Tái Định Cư và dân cư Nam 

Mai Pha, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.) 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 11/TTr-PKĐKTT2 ngày 27/6/2022 của 

Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn cơ sở 2 thuộc chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm & vật tư  y tế Lạng Sơn – tại Lạng Sơn về việc bổ sung nhân sự 

khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1.  Phòng khám bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

Thời gian 

đăng ký làm 

việc 

Phạm vi hành 

nghề 

1 
Nguyễn Thị 

Hồng Duyên 
Bác sĩ 

003186/LS-

CCHN do Sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp 

ngày 

04/2/2016 

Bán thời gian 

Thứ 7, chủ 

nhật, ngày 

nghỉ, ngày lễ 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

khuyên khoa 

gây mê hồi sức. 

2 
Lý Thanh 

Tùng 
Y sĩ 

004520/LS-

CCHN do Sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp 

ngày 

22/4/2022 

Toàn thời gian 

Tham gia sơ 

cứu ban đầu, 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thông thường 

theo quy định 

tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp bác sỹ, 



bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ. 

(Theo Quy 

định) 

2. Đối với bổ sung nhân sự: 

-  Họ tên: ông Nguyễn Mạnh Hưng;            Ngày sinh: 24/9/1990  

- Địa Chỉ: thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

- CMND/CCCD số: 038090017680; Nơi cấp Cục  Cảnh sát QLHC về 

TTXH cấp ngày 26/6/2019 

- Số chứng chỉ hành nghề: 0017428/TH-CCHN do Sở Y tế Thanh Hóa 

cấp ngày 21/12/2020 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

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 sự cho Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn cơ sở 2 theo quy 

định. 

Yêu cầu khám Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn  cơ sở 2 thuộc 

chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm & vật tư  y tế Lạng Sơn – tại Lạng Sơn 

thực hiện đúng các quy định về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (Ph/h); 

- VP 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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