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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Ông Nguyễn Đức Trọng
Địa chỉ: TDP Đông Quang, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi
Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-201013-004
Người nộp hồ sơ: Trần Ngọc Tuấn
Điện thoại liên hệ: 0824.479.875
Nội dung yêu cầu giải quyết: Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề
dược theo hình thức xét hồ sơ
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế đề nghị Ông Nguyễn Đức Trọng bổ sung,
hoàn thiện hồ sơ với nội dung như sau:
Nội dung xin điều chỉnh: điều chỉnh trình độ chuyên môn từ Dược sỹ
trung học lên Dược sỹ cao đẳng. Tuy nhiên, trong đơn đề nghị cấp thì địa chỉ
thường trú cũng thay đổi so với chứng chỉ hành nghề dược đã cấp. Đồng thời,
ngày cấp CMND là ngày 22/3/2004 đã hết thời hạn sử dụng theo quy định. Vì
vậy, đề nghị Ông bổ sung bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú có nội dung
thay đổi và CMND còn thời hạn sử dụng.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị ông Nguyễn Đức Trọng gửi về quầy
tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để được giải
quyết theo quy định. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn này,
cá nhân không nộp hồ sơ bổ sung thì hồ sơ đã nộp không còn giá trị./.
Nơi nhận:
- Ông Nguyễn Đức Trọng;
- TTPVHC công tỉnh Quảng Ngãi;
- GĐ, PGĐ Sở Y tế (b/c);
- Lưu: VT, NVD.
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