UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2059 /TB-SYT

Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc xin lỗi trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính
Kính gửi: - Ông Ngô Quang Phước;
- Ông Trần Bá Tín.
Quầy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Y
tế tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ của 02 ông
yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh,
chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cho ông Trần
Bá Tín, mã số biên nhận hồ sơ: 000.00.43.H48-200724-0002 thời gian hẹn trả
kết quả giải quyết hồ sơ: ngày 24/8/2020 và ông Ngô Quang Phước, mã số biên
nhận hồ sơ: 000.00.43.H48-200728-0003 thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ
sơ: ngày 27/8/2020.
Trong quá trình giải quyết hồ sơ, vì lý do: Sau quá trình họp Tổ thư ký
thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề y của ngành y tế tỉnh Quảng
Ngãi, các thành viên Tổ thư ký chưa kết luận được việc cấp chứng chỉ hành
nghề cho 02 ông vì vậy cần xin ý kiến của Hội đồng tư vấn về cấp, cấp lại chứng
chỉ hành nghề y, y học cổ truyền của ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời Sở
Y tế đã có Công văn số1627/SYT-NVY ngày 18/8/2020 về xin ý kiến về văn
bằng đào tạo y sỹ đa khoa định hướng chuyên khoa (đính kèm) để xin ý kiến Bộ
Y tế. Sở Y tế chờ ý kiến của Bộ Y tế và kết quả họp Hội đồng tư vấn để giải
quyết cho 02 ông.
Sở Y tế chân thành xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm vì sự chậm trễ
nêu trên; xin được hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ cho ông/bà vào ngày
20/9/2020; trường hợp nếu có kết quả sớm hơn so với thời gian hẹn lại, chúng
tôi sẽ chủ động thông báo cho ông/bà biết để đến nhận.
Sở Y tế trân trọng thông báo để ông/bà được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, NVY.
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