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Số:
/SYT-KHNV
V/v Đồng ý bổ sung danh sách

Ninh Thuận, ngày

23tháng9

năm 2019

đăng ký người hành nghề
KBCB và Khám sức khỏe tại
cơ sở KBCB của Phòng khám
đa khoa Trà Sanh.

Kính gửi: Phòng khám đa khoa Trà Sanh
(Số 43 Trần Phú, Thanh Sơn, PR-TC, Ninh Thuận)

Ngày 17/9/2019, Sở Y tế tiếp nhận Công văn số 3803/PKĐKTS ghi ngày
13/9/2019 về việc xin đăng ký bổ sung nhân sự khám bệnh, chữa bệnh và khám
sức khỏe tại Phòng khám đa khoa Trà Sanh; kèm theo hồ sơ gồm có:
- Chứng chỉ hành nghề số 1127/NT-CCHN ngày 23/12/2014 của Sở Y tế
Ninh Thuận cấp cho kỹ thuật viên hình ảnh y học Trà Xuân Đông (Thực hiện
các kỹ thuật chụp Xquang, chụp cắt lớp vi tính);
- Hợp đồng lao động ghi ngày 01/9/2019 giữa Phòng khám đa khoa Trà
Sanh và ông Trà Xuân Đông về tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám
đa khoa.
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
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;
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;
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau:
Đồng ý Phòng khám đa khoa Trà Sanh có Giấy phép hoạt động số 262/NTGPHĐ ngày 22/01/2017 do Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận cấp cho bà Lê Thị Liêm là

người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật được bổ sung danh sách (theo
danh sách đính kèm) đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Phòng khám đa khoa Trà Sanh tham gia khám bệnh, chữa bệnh và khám sức
khỏe trong phạm vi chuyên môn cho phép.
Yêu cầu người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Phòng khám đa
khoa Trà Sanh tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đúng theo quy định của
pháp luật.
(Gửi kèm theo Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh của Phòng khám đa khoa Trà Sanh).
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND thành phố PR-TC;
- TTKSBT (Đăng Website SYT);
- Lưu: VT, KHNVTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi Lê Vũ Chương
Sở Y tế, Tỉnh Ninh Thuận
Giờ ký: 23/09/2019 16:28:58

Lê Vũ Chương

BỔ SUNG DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM
BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ KHÁM SỨC KHỎE TẠI
CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Kèm theo Công văn số 3573 /SYT-KHNV ngày 23 / 9 /2019
của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)
____________

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Trà Sanh.
2. Địa chỉ: 43 Trần Phú, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp
Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07h30 - 20h00.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và khám sức
khỏe:

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ
hành nghề

1

Trà Xuân
Đông

1127/NTCCHN ngày
23/12/2014

Phạm vi hoạt
động chuyên
môn

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở KBCB

Vị trí chuyên
môn

Thực hiện các
kỹ thuật chụp
Xquang, chụp
cắt lớp vi tính

07h30 - 20h00

Tham gia thực
hiện kỹ thuật
chụp Xquang

