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QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ qui
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;
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;
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Hoà Bình;
Theo 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
0001099/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 29/10/2013 của bà
Nguyễn Thị Ly; sinh ngày 14/7/1982; giấy chứng minh nhân dân số: 113086918;
ngày cấp: 01/3/2006; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình; chỗ ở hiện nay: Tiểu khu
Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình; văn bằng chuyên
môn: Y sĩ y học cổ truyền; phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh
bằng y học cổ truyền.
Điều 2. Lý do thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Do
chuyển đổi sang điều dưỡng.
Điều 3. Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc và bà Nguyễn Thị Ly không được sử
dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 0001099 cấp ngày 29/10/2013
dưới bất kỳ hình thức nào.
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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, Thanh tra Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Trung tâm Y tế huyện Đà
Bắc và bà Nguyễn Thị Ly 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;
- GĐ, PGĐ ĐT Sở Y tế;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, QLHN, Th (8b).
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