
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  9  năm 2022 

V/v điều chỉnh nhân sự khám 

bệnh, chữa bệnh 
 

 

 

Kính gửi: Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hưng Thịnh. 

( Địa chỉ: Thôn Ngọc Thành, xã  Đồng Tân, huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn) 

 

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn nhận được Đơn đề nghị ngày 09/09/2022 của Phòng 

Khám Đa Khoa Quốc Tế Hưng Thịnh về việc thay đổi nhân sự khám bệnh, chữa 

bệnh, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Phòng khám chấm dứt hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các 

nhân sự sau:  

 

TT Họ và tên 

Phạm vi hoạt 

đông chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Thời gian 

làm việc 

Vị trí 

chuyên môn 

Xin được điều 

chỉnh 

1 2 3 5 6 7 8 

2 
Lê Thị Thu 

Hương 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

005311/N

Đ-CCHN 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Phụ trách 

chuyên môn 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nhi 

Thôi làm việc 

từ 09/2022 

3 
Bế Thanh 

Xuân 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

003668/LS

-CCHN 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Điều dưỡng 

phòng khám 

chuyên khoa 

phụ sản 

Thôi làm việc 

từ 09/2022 



4 
Dương Thị 

Hà 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

003202/LS

-CCHN 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Điều dưỡng 

phòng khám 

chuyên khoa 

Nội 

 

Thôi làm việc 

từ 09/2022 

5 
Hoàng Văn 

Tùng 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

YHCT 

000679/LS

-CCHN 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Làm việc tại 

Phòng khám 

chuyên khoa 

YHCT 

Thôi làm việc 

từ 09/2022 

2.  Phòng khám bổ sung nhân sự hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như 

sau:  

 

TT Họ và tên 

Phạm vi 

hoạt đông 

chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Thời gian 

làm việc 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

điều 

chỉnh 

     Trước đây 
Đề nghị 

điều chỉnh 
 

1 2 3 5 6 7 8 9 

1 
Nguyễn 

Thị Như 

Thực hiện 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

đa khoa, 

siêu âm 

tổng quát, 

thực hiện kỹ 

thuật điện 

tâm đồ 

003452/TN

G –CCHN 

do Sở Y tế 

Thái 

Nguyên cấp 

ngày 

28/7/2014 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

Phụ trách 

chuyên môn 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nội 

Bắt đầu 

làm việc 

từ 

09/2022 

2 
Mạc Thị 

Lý 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa hệ Nội 

Nhi 

 

0015067/B

YT-CCHN 

do Bộ Y tế 

cấp ngày 

31/12/2013 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Phụ trách 

chuyên 

môn Phòng 

khám 

chuyên 

khoa Nội 

Phụ trách 

chuyên môn 

Phòng khám 

chuyên khoa 

Nhi 

Bắt đầu 

làm việc 

từ 

09/2022 



3 . Đối với các nhận sự phòng khám đề nghị bổ sung dưới đây: sau khi Sở y 

tế xác minh thông tin người đăng ký hành nghề khám bênh, chữa bệnh sẽ giải quyết 

theo quy định. 

TT Họ và tên 

Phạm vi hoạt 

đông chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

Thời gian 

làm việc 

Vị trí 

chuyên môn 

Xin được điều 

chỉnh 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Nguyễn 

Thanh Hảo 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

tổng hợp 

009874/H

CM-

CCHN 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Làm việc tại 

phòng khám 

chuyên khoa 

Nội 

Bắt đầu làm 

việc từ 

09/2022 

2 
Bùi Văn 

Chính 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Xquang, Siêu âm 

chẩn đoán 

001685/ 

HNO - 

CCHN 

Toàn thời 

gian từ 

7h00 đến 

17h00 hàng 

ngày 

Phụ trách 

chuyên môn 

Phòng chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Bắt đầu làm 

việc từ 

09/2022 

 

Yêu cầu khám Phòng Khám Đa Khoa  Quốc Tế Hưng Thịnh 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(NTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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