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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________

___________________________________________________________________

Số: 2583/QĐ-SYT

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh,
chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật
của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
_____________________

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
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; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày
12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc
hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép
hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày
16/11/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ
hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách của 01 cơ sở được
điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi
người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Điều 2. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh này có giá trị kể từ ngày
ký, ban hành và thu hồi giấy phép hoạt động số 108/NT-GPHĐ đã cấp theo Quyết
định số 1679/QĐ-SYT ngày 14/05/2019 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính Sở Y tế và người
chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở có tên trong danh sách kèm
theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Quản lý KCB Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh,TP;
- UBND huyện Ninh Sơn;
- Lãnh đạo SYT;
- Các phòng của SYT;
- Website SYT;
- Lưu: VT, KHNVTC.
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Lê Vũ Chương

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO THAY ĐỔI
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Đính kèm theo Quyết định số
/QĐ-SYT ngày
/
/2020 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)
TT
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Tên cơ sở
khám bệnh,
chữa bệnh

Bệnh viện đa
khoa thuộc
Trung tâm Y
tế huyện Ninh
Sơn

Người chịu
trách nhiệm
CMKT

Hoàng
Thanh Xuân

Số CCHN
khám bệnh,
chữa bệnh

1034/NTCCHN ngày
25/07/2014

Hình thức
tổ chức

Bệnh viện
đa khoa

Thôn,
khu phố

Khu phố
5

Địa chỉ
Xã,
phường,
thị trấn

Thị trấn
Tân Sơn

Huyện,
thành phố

Huyện
Ninh Sơn

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian
làm việc
hàng ngày

Số Giấy phép
hoạt động
khám bệnh,
chữa bệnh

Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh,
các kỹ thuật chuyên môn theo danh
mục được Giám đốc Sở Y tế tỉnh
phê duyệt cho Bệnh viện đa khoa
thuộc Trung tâm Y tế huyện Ninh
Sơn, gồm các khoa, tổ: Khám bệnh
– Liên chuyên khoa; Hồi sức cấp
cứu; Nội tổng hợp; Nhi; Truyền
nhiễm; Ngoại tổng hợp; Phụ sản;
Xét nghiệm; Chẩn đoán hình ảnh;
Y dược cổ truyền và Dược.
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