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THÔNG BÁO 
Về việc các Bác sĩ chưa có Chứng chỉ hành nghề 

Đã hoàn thành khóa học Chứng chỉ YHGĐ cơ bản 

 

  Triển khai Văn bản số 1496/SYT-VP ngày 29/5/2020 của Sở Y tế, v/v đăng ký 

danh sách viên chức tham dự lớp Y học gia đình cơ bản; Văn bản số 276/TB-SYT 

ngày 10/11/2020 của Sở Y tế, thông báo triệu tập CBCC tham dự lớp Bồi dưỡng Y 

học gia đình;  

Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức 

khóa đào tạo về Y học gia đình cơ bản 3 tháng, kết thúc vào ngày 23/01/2021 với 58 

học viên, trong đó có 46 Bác sĩ đã có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

và 12 Bác sĩ chưa có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

 Thực hiện khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2019/TT-BYT, hướng dẫn thí điểm về 

hoạt động Y học gia đình của Bộ Y tế  ngày 21/8/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 

15/10/2019;   

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo đến các Bác sĩ chưa có Chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đã theo học lớp Y học gia đình cơ bản nói trên 

(danh sách kèm theo): 

1. Liên hệ Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh (đối với Bác sĩ đa khoa) hoặc Trung 

tâm y tế có giường bệnh tuyến huyện (đối với Bác sĩ Y học dự phòng) để được thực 

hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể: 

+ Thời gian thực hành: 18 tháng liên tục, tính từ ngày tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành sức khỏe; 

+ Nội dung thực hành:  

Đối với Bác sĩ đa khoa: thực hành chuyên khoa Nội. 

Đối với bác sĩ Y học dự phòng: thực hành cấp cứu, khám chữa bệnh thông 

thường theo nguyên lý YHGĐ và tư vấn phòng bệnh, dinh dưỡng, y tế công cộng. 



+ Hồ sơ thủ tục đăng ký thực hành: theo quy định của Chính phủ tại Nghị 

định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. 

2. Sau khi hoàn tất thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh, các Bác sĩ nộp 

về Sở Y tế hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề, kèm với Chứng chỉ hoàn thành 

khóa đào tạo Y học gia đình cơ bản. 

Sở Y tế sẽ cấp cho các Bác sĩ đa khoa Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 

với phạm vi: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, đồng thời được phép khám 

chữa bệnh theo nguyên lý Y học gia đình;  

Sở Y tế sẽ cấp cho các Bác sĩ Y học dự phòng Chứng chỉ hành nghề khám 

chữa bệnh với phạm vi: Khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo nguyên lý Y học 

gia đình tại trạm y tế. 

Nội dung văn bản này có thể bị thay đổi tùy theo các hướng dẫn mới của 

Chính phủ, Bộ Y tế theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh hiện hành (dự kiến ban hành sau năm 2023). 

Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, liên hệ phòng Nghiệp vụ (điện 

thoại 02543.727372) để được hướng dẫn./.  

 Nơi nhận:                                                                                      GIÁM ĐỐC 
-  Các bệnh viện, trung tâm y tế;  

-  Văn phòng SYT; 

-  Bộ phận TN & TKQ; 

-  Các PYT huyện, thị xã, thành phố; 

-  Website SYT;    

- Các Bs trong danh sách kèm theo;                                                   

-  Lưu: VT, NV.        

                                                                                                              Phạm Minh An 

 

                         

 

 

 



Danh sách các Bác sĩ chưa có CCHN, đã học Khóa đào tạo Y học gia đình cơ bản 3 tháng 

TT Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh Văn bằng chuyên môn 
 

Năm tốt nghiệp 

1 BS. Hoàng Dương Bảo 03/09/1988 Bà Rịa - Vũng Tàu Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2019 

2 BS. Trần Đình Bảo 19/07/1995 Đồng Tháp Bác sĩ đa khoa 
 

2020 

3 BS. Võ Kim Duy 25/08/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2020 

4 BS. Nguyễn Đình Giáp 23/03/1994 Quảng Ninh Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2020 

5 BS. Trương Thị Thu Hương 18/02/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2019 

6 BS. Trần Thị Phương Nga 09/09/1992 Đắk Lắk Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2016 

7 BS. Nguyễn Thị Thảo Ngân 04/03/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Bác sĩ đa khoa 
 

2019 

8 BS. Phạm Thị Thùy Ngân 28/12/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2020 

9 BS. Nguyễn Đặng Thái Sơn 11/09/1995 TPHCM Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2020 

10 BS. Đậu Đình Tài 18/09/1991   Đắk Nông Bác sĩ đa khoa 
 

2019 

11 BS. Trần Thanh Tâm 21/10/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2020 

12 BS. Phan Văn Thuyên 24/09/1995 Nam Định Bác sĩ Y học dự phòng 
 

2020 
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