UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2647/TB-SYT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, hoàn thiện lại hồ sơ
Hồ sơ của: Ông Nguyễn Văn Đại.
Địa chỉ: Xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-210908-0001
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Văn Đại.
Điện thoại liên hệ: 0342901515
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp lần đầu 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 trả lời như sau:
- Giấy xác nhận quá trình thực hành của ông không ghi rõ các nội dung về
Năng lực chuyên môn và Đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Mẫu 2 Nghị
định 109/2016/NĐ-CP: “Nhận xét cụ thể về khả năng thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn theo chuyên khoa đăng ký thực hành; Nhận xét cụ thể về giao tiếp,
ứng xử của người đăng ký thực hành đối với đồng nghiệp và người bệnh.”
- Sơ yếu lý lịch của ông do Bệnh viện đa khoa TN Phúc Hưng xác nhận vì
vậy đề nghị ông chứng minh đang được Hợp đồng làm việc tại Bệnh viện đa
khoa TN Phúc Hưng bằng Hợp đồng lao động.
Để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đề nghị ông bổ sung Giấy xác
nhận quá trình thực hành và Hợp đồng lao động.
Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị ông gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở
Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công trước ngày 07/11/2021 để được
giải quyết theo đúng quy định./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ông Nguyễn Văn Đại;
- TTPVHC công tỉnh Quảng Ngãi;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

Nguyễn Xuân Mến

