
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 bổ sung người hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh. 
 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tràng Định. 

 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 337/CV-TTYT ngày   

25/08/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tràng Định về việc đăng ký bổ sung 

người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng tải danh sách người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế. 

Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

           Bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế huyện Tràng Đinh: 

Stt 

Họ và tên  

người 

 hành nghề 

 khám bệnh, 

 chữa bệnh 

Số  

chứng chỉ 

 hành nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian 

làm việc 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Ghi Chú 

 

A BỆNH VIỆN      

1 
Bế Thị Thu 

Trang 

004552/LS-

CCHN do Sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

08/7/2022 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa 

7h-17h từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 

Bác sĩ 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh đa 

khoa 

 

B 
TRẠM Y 

TẾ 
     

I. XÃ VĨNH 

TIẾN 
     

1 

Hà Minh 

Huyền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004537/LS-

CCHN do Sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

26/5/2022 

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. 

7h-17h từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 

Trung cấp 

y sĩ 
 

II. XÃ KHÁNH LONG     

1 Chu Văn 004524/LS- Tham gia sơ cứu ban 7h-17h từ Trung cấp  



Hải CCHN do Sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

12/5/2022 

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. 

thứ 2 đến 

thứ 6 

y sĩ 

III. XÃ HÙNG VIỆT      

1 Hà Văn Hào 

004484/ LS-

CCHN do Sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

14/3/2022 

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. 

7h-17h từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 

Trung cấp 

y sĩ 
 

Yêu cầu Trung tâm y tế huyện Tràng Định thực hiện đúng các quy định 

về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (Ph/h); 

- VP HĐND & UBND huyện Tràng Định; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Thanh tra SYT;  

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(NTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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