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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

____________________________________________________________________

1232
Số:
/SYT-KHNV

Ninh Thuận, ngày

tháng

năm 2020

V/v Đăng tải danh sách đăng ký
người hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh tại các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh.

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.
Tiếp nhận Công văn số 1084/BVT-TCCB ngày 17/3/2020 của Bệnh viện
đa khoa tỉnh Ninh Thuận về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề
tại Bệnh viện tỉnh; Công văn số 324/BVLVBP-HCTC ngày 19/3/2020 của Bệnh
viện Lao và Bệnh phổi về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề;
Công văn số 215/BVCKDLTT-TCHC ngày 18/3/2020 của Bệnh viện chuyên
khoa Da liễu - Tâm thần về việc đề nghị Sở Y tế đăng tải danh sách đăng ký
hành nghề tại bệnh viện; Công văn số 260/TTYT-KHNV ngày 13/3/2020 của
Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc về việc báo cáo cập nhật danh sách đăng ký
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số
265/BC-TTYT ngày 17/3/2020 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn báo cáo
danh sách đăng ký hành nghề;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về
việc 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;
Sở Y tế có ý kiến như sau:
Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận thực hiện đăng tải
lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế danh sách đăng ký người hành nghề
khám bệnh, chữa bệnh đính kèm theo Công văn số 1084/ BVT-TCCB ngày
17/3/2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, Công văn số 324/BVLVBPHCTC ngày 19/3/2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Công văn số
215/BVCKDLTT-TCHC ngày 18/3/2020 của Bệnh viện chuyên khoa Da liễu Tâm thần, Công văn số 260/TTYT-KHNV ngày 13/3/2020 của Trung tâm Y tế
huyện Thuận Bắc và Báo cáo số 265/BC-TTYT ngày 17/3/2020 của Trung tâm
Y tế huyện Ninh Sơn.
Yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử của
Sở Y tế theo quy định.

(Gửi kèm theo Công văn số 1084/BVT-TCCB ngày 17/3/2020 của BVĐK
tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 324/BVLVBP-HCTC ngày 19/3/2020 của BV Lao
và Bệnh phổi, Công văn số 215/BVCKDLTT-TCHC ngày 18/3/2020 của BVCK
Da liễu - Tâm thần, Công văn số 260/TTYT-KHNV ngày 13/3/2020 của TTYT
huyện Thuận Bắc và Báo cáo số 265/BC-TTYT ngày 17/3/2020 của TTYT huyện
Ninh Sơn.)
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- BHXH tỉnh;
- Lãnh đạo SYT;
- Các đơn vị được đăng tải;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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