UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2398 /TB-SYT

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ

Hồ sơ của: Dịch vụ y tế tiêm chích thay băng Hoa Bắc.
Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200807-0001.
Mã hồ sơ: 159676317279143.
Người nộp hồ sơ: TRẦN MINH CẢNH.
Địa chỉ: 80/5/8 Trần Hưng Đạo - thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại liên hệ: 0905424918.
Nội dung yêu cầu giải quyết: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y
tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cho Dịch vụ y tế tiêm chích thay băng Hoa Bắc.
Sau khi xem xét, Sở Y tế trả lời như sau:
Người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở: bà Lương Thị Thu Thùy,
chứng chỉ hành nghề số 004129/QNG-CCHN Sở Y tế Quảng Ngãi cấp ngày
27/6/2017. Phạm vi chuyên môn: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều
dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015.
Theo quy định hiện hành tại tiết b, điểm 3, khoản 10, Điều 11, Nghị định số
155/2018/NĐ - CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế: “Tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ,
đo huyết áp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thì người chịu trách nhiệm chuyên
môn kỹ thuật phải là người tốt nghiệp trung cấp y trở lên có chứng chỉ hành nghề
và có thời gian khám bệnh, chữa bệnh về tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo
nhiệt độ, đo huyết áp ít nhất là 45 tháng”. Đối chiếu hồ sơ của cơ sở, bà Lương Thị
Thu Thùy sau khi cấp CCHN từ ngày 27/6/2017-24/7/2020 hành nghề tại Phòng
Khám bác Sỹ Bắc (PK chuyên khoa Nội) hoạt động ngoài giờ hành chính, không
phù hợp với quy định là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật được nêu
trên.
Ông/bà có quyền phản ánh, khiếu nại về việc không được giải quyết thủ tục
hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành.
(Kèm theo Hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTPVHC công tỉnh Quảng Ngãi;
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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