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Số:             /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày         tháng 9 năm 2022 

V/v quản lý nhân sự tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh tư nhân 
 

 

 

                     Kính gửi:  

                                    - Văn phòng HĐND & UBND các huyện, thành phố; 

                                    - Các phòng khám đa khoa tư nhân; 

                                    - Các phòng khám chuyên khoa tư nhân. 

 

Căn cứ khoản 4, Điều 53 Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009 

của Quốc hội ban hành quy định các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có sự thay 

đổi về nhân sự “ Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp 

thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh hoặc người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ”.   

Trong thời gian vừa qua, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cơ bản thực 

hiện trách nhiệm theo quy định Luật khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên qua kiểm 

tra giám sát còn: một số cơ sở khi thay đổi người hành nghề chưa báo cáo Sở y 

tế theo quy định, một số cơ sở có đăng ký người hành nghề nhưng không có 

mặt thường xuyên tại cơ sở hành nghề theo như đăng ký, việc thay đổi người 

hành nghề thường xuyên ( có cơ sở đầu tháng vừa xin đăng ký bổ xung người 

hành nghề đến cuối tháng đã xin cắt giảm)dẫn đến nhân lực tại cơ sơ không ổn 

định thường thuyên gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như công tác tổ 

chức khám chữa bệnh tại đơn vị…  

 Để thực hiện đúng các quy định hiện hành, Sở Y tế đề nghị Văn phòng 

HĐND &UBND các huyện, thành phố và các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện, 

như sau: 

1. Văn phòng HĐND &UBND các huyện, thành phố: tăng cường công 

tác quản lý các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân tại địa bàn quản lý theo phân 

cấp, đặc biệt là nhân sự hành nghề và thời gian hành nghề theo như đã đăng ký. 

2. Các phòng khám Đa khoa và chuyên khoa tư nhân: 

2.1.Trường hợp bổ xung người hành nghề: 

a)Trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hồ sơ có đủ nội dung sau: 

- Văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có gửi Sở Y tế đề nghị bổ 

xung nhân sự. 

 



- Hợp đồng lao động giao kết hai bên giữa người lao động và người sử 

dụng lao động. 

- Bản sao hợp lệ các Văn bằng chuyên môn, chứng chỉ hành nghề theo 

quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Hành nghề cơ hữu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh mà mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt 

động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

b) Trường hợp bổ xung người thực hiện chuyên môn kỹ thuật của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh hồ sơ có đủ nội dung sau: 

- Văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có gửi Sở Y tế đề nghị bổ 

xung nhân sự. 

- Hợp đồng lao động giao kết hai bên giữa người lao động và người sử 

dụng lao động. 

- Bản sao hợp lệ các Văn bằng chuyên môn, chứng chỉ hành nghề theo 

quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

- Hành nghề cơ hữu hoặc bán thời gian tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

         2.2. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động với người hành nghề: 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có văn bản gửi Sở Y tế đề nghị cắt giảm 

nhân sự. 

- Cung cấp hợp đồng lao động ban đầu giao kết hai bên giữa người lao 

động và người sử dụng lao động. 

- Cung cấp bản thanh lý hợp đồng hai bên giữa người lao động và người 

sử dụng lao động (Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời gian 

thỏa thuận giữa hai bên, đề nghị ghi rõ lý do chấm dứt hợp đồng). 

Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND& UBND các huyện, thành phố và các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện đúng quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (Ph/h); 

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- GĐ và các PGĐ Sở;  

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(NTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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