
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 
          Nam Định, ngày       tháng 3  năm  2020 

V/v thống kê danh sách đăng ký 

người hành nghề của cơ sở KB, CB. 
  

 

           Kính gửi:   

                              - Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

                              - Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu; 

                              - Trung tâm Y tế có khám chữa bệnh; 

                              - Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định; 

 - Bệnh viện Đa khoa Công an tỉnh Nam Định; 

 - Các Phòng khám đa khoa tư nhân .  

 

         Thực hiện công văn số 323/KCB-QLHN ngày 19/3/2020 của Cục Quản lý 

khám chữa bệnh - Bộ Y tế về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký người hành 

nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Để có cơ sở thanh quyết toán chi phí khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các dịch vụ cũng như giúp cho công tác quản lý người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị; 

          Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê danh sách đăng ký 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở theo mẫu danh sách đăng ký hành 

nghề quy định tại phụ lục IV, Nghị định 109/2016/NĐ-CP (có thể tải mẫu trên 

trang kcb.vn, mục hành nghề), gửi về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y) trước 

ngày 26/3/2020, đồng thời gửi file về địa chỉ Email: tonghopsytnd@gmail.com; 

thanhbinhnvy@gmail.com  để tổng hợp và đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở 

Y tế theo quy định. 

          Chi tiết liên hệ phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, BS. CKI Trần Thị Thanh Bình, 

SĐT: 0904241639. 

          Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi 

- Đ/c Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu NVY, HC. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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