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    UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

                  SỞ Y TẾ 

Số             /SYT-NV 

V/v hướng dẫn cấp CCHN KBCB 

chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

KBCB chuyên khoa đối với bác sỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày            tháng  9     năm 2021 

  

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn tỉnh; 

 

Sở Y tế  nhận Văn bản số 6797/BYT-KCB, ngày 19 tháng 08 năm 2021của 

Bộ Y tế, về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa lần đầu và cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, 

chữa bệnh trên chứng chỉ hành nghề đối với bác sỹ, với nội dung hướng dẫn cụ 

thể như sau:  

1. Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa lần đầu: 

a) Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

chuyên khoa lần đầu (trừ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi):  

- Trường hợp bác sỹ y khoa tốt nghiệp trước ngày 15 tháng 01 năm 2021, 

đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động 

chuyên môn là chuyên khoa, phù hợp với chứng chỉ định hướng chuyên khoa đã 

học, gồm có:  

 + Văn bằng chuyên môn: Bằng tốt nghiệp bác sỹ y khoa (bác sỹ đa khoa 

hoặc bác sỹ y khoa); 

 + Chứng chỉ được tuyển sinh và đào tạo trước ngày 09 tháng 7 năm 2019 

với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa:  

 Chứng chỉ định hướng chuyên khoa (chứng chỉ chuyên khoa định 

hướng, Chứng chỉ định hướng chuyên khoa, Chứng chỉ chuyên khoa sơ bộ, 

Chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa) 

 Hoặc Chứng chỉ đào tạo liên tục định hướng chuyên khoa;  

 +  Phải đăng ký thực hành và có Giấy xác nhận thời gian thực hành đủ 18 

tháng theo định hướng chuyên khoa đã học. 
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- Trường hợp bác sỹ y khoa tốt nghiệp sau ngày 15 tháng 01 năm 2021 sẽ 

cấp theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ 

Y tế, về hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa đối với bác sỹ y khoa. 

b) Đối với trường hợp bác sỹ y khoa muốn cấp chứng chỉ hành nghề với 

phạm vi hoạt động chuyên môn là: Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa, Nhi 

khoa. Phải đăng ký thực hành tương ứng theo một trong bốn chuyên khoa (Nội, 

Ngoại, Sản, Nhi), với thời gian là 18 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 

14 Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế  

2. Các chứng nhận, chứng chỉ đào tạo được sử dụng để bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn trên chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo 

hướng dẫn tại mục 2 của Công văn số 787/BYT-KCB ngày 02 tháng 02 năm 

2021 của Bộ Y tế là:  

- Chứng chỉ định hướng chuyên khoa được tuyển sinh trước ngày 09 tháng 

7 năm 2019, với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa. 

- Không áp dụng đối với các khóa đào tạo được thực hiện theo quy định 

của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế đã được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản gửi Sở  Y tế 

để xem xét, giải quyết./. 

(Kèm Văn bản số 6797/BYT-KCB, ngày 19 tháng 08 năm 2021của Bộ Y tế)  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BP TN&Tr kết quả; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                   Phạm Minh An 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-21-2020-tt-byt-thuc-hanh-cap-chung-chi-hanh-nghe-kcb-da-khoa-194807-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-21-2020-tt-byt-thuc-hanh-cap-chung-chi-hanh-nghe-kcb-da-khoa-194807-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/cong-van-787-byt-kcb-cap-bo-sung-pham-vi-hoat-dong-chuyen-mon-voi-nguoi-hanh-nghe-la-bac-sy-198170-d6.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-22-2013-tt-byt-bo-y-te-80749-d1.html
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