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THÔNG BÁO 

Về việc hủychứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định Nghị định số 109/2016/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 

và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế; 

Sở Y tế thông báo hủy 5Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

các cá nhân có tên sau: (Danh sách kèm theo) 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế;   

- Sở Y tế 62 tỉnh, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- BVĐK thành phố(để biết); 

- Trung tâm YTDP Nghi Xuân (để biết); 

- Trung tâm điều dưỡng NCC và Bảo trợ xã hội (để 

biết); 

- Lưu: VT, TTr, NVY. 

- Website Sở Y tế Hà Tĩnh. 

Gửi bản điện tử. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Trần Xuân Dâng 



Danh sách chứng chỉ hành nghề bị hủy 

Kèm theo Thông báo số 1624/TB-SYT, ngày 14/8/2018 của Sở Y tế Hà Tĩnh 

TT Họ Tên Trình độ chuyên môn Đơn vị Số CCHN Ngày cấp Lý do thu hồi 

1 

Nguyễn Viết Giáp Cao đẳng điều dưỡng, 

chứng chỉ phục hồi 

chức năng cơ bản 

BVĐK thành phố 005137/HT-CCHN 20/11/2017 Cấp lại CCHN do thay đổi 

phạm vi chuyên môn. 

2 

Nguyễn Thị Thỏa Y sỹ đa khoa Trung tâm y tế dự 

phòng huyện Nghi 

Xuân 

0003761/HT-CCHN 23/12/2015 Cấp lại CCHN do thay đổi 

phạm vi chuyên môn. 

3 

Nguyễn Thị Hường Cao đẳng điều dưỡng 

phụ sản; trung cấp hộ 

sinh 

Trung tâm y tế dự 

phòng huyện Nghi 

Xuân 

0003772/HT-CCHN 23/12/2015 Cấp lại CCHN do thay đổi 

phạm vi chuyên môn. 

4 

Trần Anh Tuấn Bác sỹ đa khoa Trung tâm y tế dự 

phòng huyện Nghi 

Xuân 

0003745/HT-CCHN 23/12/2015 Cấp lại CCHN do thay đổi 

phạm vi chuyên môn. 

5 

Dương Minh Tuân Y sỹ đa khoa Trung tâm điều 

dưỡng Người có 

công và Bảo trợ xã 

hội (Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

Hội) 

0004252/HT-CCHN 25/3/2016 Cấp lại CCHN do thay đổi 

phạm vi chuyên môn. 

 


		2018-08-14T10:20:53+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế
	Sở Y tế<soyte@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




