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THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Bà Đặng Thị Mỹ Hạnh.
Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200819-0001.
Người nộp hồ sơ: Đặng Thị Mỹ Hạnh.
Điện thoại liên hệ: 0978170359
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa
bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Y tế đề nghị bà bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, cụ
thể như sau:
Giấy xác nhận quá trình thực hành do Bệnh viện Quân y 17 xác nhận có
thời gian thực hành từ ngày 01/10/2019 đến 01/7/2020 do ĐD Võ Thị Mỹ Hạnh
hướng dẫn (số CCHN: 006309/ĐNA-CCHN cấp ngày 05/10/2016). Đối chiếu
theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 16 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính Phủ thì “Người hướng dẫn thực hành phải có thời gian
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục từ 3 năm trở lên.” nên ĐD Võ Thị Mỹ
Hạnh chưa đủ thời gian hành nghề để hướng dẫn thực hành cho người thực
hành. Đồng thời Giấy Khám sức khỏe của bà chưa đúng quy định (chưa có dấu
xác nhận của đơn vị khám sức khỏe).
Để có cơ sở cấp chứng chỉ hành nghề của bà, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đề
nghị bà bổ sung Giấy xác nhận quá trình thực hành và Giấy Khám sức khỏe theo
quy định.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị bà gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở
Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trước ngày 16/10/2020 để được
giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTPVHC công tỉnh Quảng Ngãi;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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