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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Nam Định, ngày        tháng 11 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn  

đối với người đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

                                      

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 

của Chính phủ 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; 

Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Văn bản số 787/BYT-KCB ngày 

02/02/2021 về việc Bổ sung phạm vi chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người hành nghề, thông tin cụ thể như sau: 

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI CHÂM 

- Ngày, tháng, năm sinh: 12/03/1993; 

- Thẻ căn cước công dân số: 036193022461;   Ngày cấp: 02/07/2021; 

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

- Địa chỉ cư trú: Xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. 

- Văn bằng chuyên môn: Bác sỹ y học cổ truyền; Chứng chỉ định hướng 

chuyên khoa Phục hồi chức năng. 

- Số chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 007050/NĐ-CCHN do Sở 

Y tế Nam Định cấp ngày 05/02/2021. 

          Phạm vi hoạt động chuyên môn được bổ sung: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phục hồi chức năng. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng các phòng chức năng 

Sở Y tế; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 

- Như Điều 3; 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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