
SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTYT-KHNV Hoài Nhơn, ngày        tháng 11 năm 2022 

V/v cập nhật danh sách nhân sự 

hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế Bình Định 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 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";  

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn báo cáo cập nhật chứng chỉ hành nghề 

của người hành nghề có bổ sung/thay đổi về phạm vi hoạt động chuyên môn 

hoặc đơn vị có sự điều chỉnh danh sách đăng ký hành nghề theo 2 danh sách  

đính kèm.  

1. Danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế. 

2. Danh sách đăng ký người hành nghề tại các Trạm Y tế trực thuộc. 

Kính báo cáo Sở Y tế để thực hiện việc đăng tải văn bản đăng ký hành 

nghề trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế./.  

 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- BHXH tỉnh (báo cáo); 

- BHXH thị xã Hoài Nhơn (báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng, trạm YT; 

- Bộ phận CNTT (Đưa lên trang tin TTYT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Trần Hữu Vinh 
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