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QUYẾT ĐỊNH 

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

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Hhám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và 

đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ đơn đề nghị của bà Lê Thị Khánh Quy; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi và hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 

001391/BRVT-CCHN của bà Lê Thị Khánh Quy, sinh ngày 01.01.1971, chứng 

minh nhân dân số 271077372; phạm vi chuyên môn: Thực hiện theo qui định hiện 

hành của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh, được Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 30/8/2013. 

Điều 2. Lý do thu hồi: Bà Lê Thị Khánh Quy có đơn trả lại chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi số căn cước công dân và trình độ chuyên 

môn trên chứng chỉ hành nghề. 

Điều 3. Ông/ Bà có tên tại Điều 1 không được hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực dưới bất kỳ hình thức nào và chỉ được 

tiếp tục hành nghề khi cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 5. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế và các Ông/ Bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                 GIÁM ĐỐC                                         
- Như Điều 5; 

- SYT các tỉnh, thành phố; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV.                                                                      

                                                                                 Phạm Minh An 
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