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Hoà Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HOÀ BÌNH
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ qui
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ số Thông tư 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;
Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Y
tế Qui định thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt
động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân Sở Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số:
002803/HB-CCHN cấp ngày: 24/10/2019 do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp cho ông
Bùi Văn Hải; Sinh ngày: 01/8/1993; CMTND số: 113480483; Ngày cấp:
06/5/2019; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình: Chỗ ở hiện nay: Khu 6, thị trấn Hàng
Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình; Văn bằng chuyên môn bác sĩ; Phạm vi hoạt
động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Điều 2. Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Do bị
mất.
Điều 3. Ông Bùi Văn Hải không được sử dụng chứng chỉ hành nghề số:
002803/HB-CCHN cấp ngày 24/10/2019, kể từ ngày 08/12/2020 dưới bất kỳ hình
thức nào.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 5. Các Ông/Bà chánh Văn phòng, trưởng Phòng Quản lý hành nghề Y
Dược tư nhân, Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy và ông Bùi Văn Hải chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 5;
- Cục QLKCB-Bộ Y tế (báo cáo);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Website Sở Y tế;
- Thanh tra sở;
- Lưu: VT, QLHN.

Bùi Thu Hằng

