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

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số:            /QĐ-SYT Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi và hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

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 cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định 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 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế Quy 

địnhvề thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ chuyên môn 

của người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

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

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thu hồi và hủy 06 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

người hành nghề theo danh sách đính kèm Quyết định. 

Điều 2. Lý do thu hồi: Chi tiết tại Phụ lục. 

Điều 3. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của các cá nhân tại Điều 1 

không còn hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết định này. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng các phòng chức 

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

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- Cục Quản lý KCB-Bộ Y tế; 

- Sở Y tế 62 tỉnh, thành phố; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Phòng Y tế huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 

         

 

 

 

 
Trần Trung Kiên  



Phụ lục. 

DANH SÁCH HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

DO SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH CẤP 

 

TT 
Chứng chỉ 

hành nghề 
Họ và tên Ngày sinh 

Số CMT/ 

CCCD/Hộ chiếu 

Văn bằng 

chuyên môn 
Phạm vi hoạt động 

Lý do thu 

hồi/hủy CCHN 

1 

001361/NĐ-

CCHN ngày 

04/9/2013 

TRẦN VĂN THUẤN 16/01/1964 036064029221 Bác sỹ y khoa 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 
Do bị mất 

2 

004703/NĐ-

CCHN ngày 

15/09/2015 

TRẦN THỊ THÙY 15/08/1980 162294996 
Điều dưỡng 

trung cấp 
Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 

Thay đổi phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

3 
004623/NĐ-

CCHN 
NGUYỄN THỊ HOÀN 14/09/1973 162264898 

Điều dưỡng 

trung cấp 
Thực hiện các kỹ thuật của 

điều dưỡng trung cấp 

Thay đổi phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

4 

001654/NĐ-

CCHN ngày 

13/9/2013 

PHẠM THỊ LIÊN 02/04/1990 163089121 
Điều dưỡng 

trung cấp 

Thực hiện các kỹ thuật xét 

nghiệm huyết học theo y lệnh 

của bác sỹ điều trị 

Thay đổi phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

5 

 000967/NĐ-

CCHN ngày 

10/9/2013 

NGUYỄN ĐỨC 

HẠNH 
01/10/1986 162817223 Bác sỹ y khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ sản 

Thay đổi phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 

6 

001549/NĐ-

CCHN ngày 

01/10/2013 

PHAN THỊ THANH 

MIỀN 
02/06/1990 162907836 

Điều dưỡng 

trung học 

Tiêm (chích), thay băng, đếm 

mạch, đo nhiệt độ, huyết áp 

Thay đổi phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn 
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