
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 8 năm 2022 

V/v điều chỉnh nhân lực hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

 

Kính gửi: Phòng khám đa khoa TNC Center 

 (thuộc Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa TNC Center). 

Đ/c: số số 52, khối phố Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 20/TTr-PK TNCCENTER ngày 01/8/2022 

của phòng khám đa khoa TNC Center (thuộc Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa 

TNC Center) về việc điều chỉnh 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:  

2. Đối với nội dung bổ sung nhân lực hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh: 

Căn cứ  Điều 11 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 

của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: Đối với các kỹ 

thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên khoa mà người hành 

nghề đã được ghi trong chứng chỉ hành nghề, người hành nghề được thực 

hiện kỹ thuật sau khi có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo kỹ thuật 

chuyên môn đó do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cho phép thực hiện bằng văn bản, mà 

không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành 

nghề.  

Stt Họ tên Số CCHN 

Phạm vi 

Hoạt động 

chuyên môn 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký làm 

việc 

1 Trần Thị Nga 

- Số 000038/TNG-

CCHN do Sở Y tế 

Thái Nguyên cấp 

ngày 25/6/2012. 

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Răng Hàm 

Mặt 

 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa 

Răng 

Hàm 

Mặt 

 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6  

(Sáng: 7h00 

đến 11h30; 

Chiều: 13h30 

đến 17h00)) 



Yêu cầu Phòng khám đa khoa TNC Center thực hiện đúng các quy định 

về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (Ph/h); 

- VP UBND huyện Bắc Sơn; 

- Thanh tra SYT;  

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- GĐ Sở ( báo cáo); 

- Lưu: VT, NVYD(NTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Lý Kim Soi 
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