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                    SỞ Y TẾ                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:        /SYT-QLHN                     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày          tháng  4  năm 2019 

     V/v chấn chỉnh việc cấp bổ sung,  

thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn 

 
Kính gửi:   -  Giám đốc các đơn vị trực thuộc; 

            -  Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

  

Sở Y tế nhận được Văn bản số 1659/BYT-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về việc 

Chấn chỉnh việc cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn; theo đó, sắp tới 

Bộ Y tế sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn việc việc đào tạo, đào tạo lại để bổ sung phạm 

vi hoạt động chuyên môn của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  

Trong thời gian chờ Bộ Y tế có hướng dẫn mới. Sở Y tế triển khai “tạm ngừng 

việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn” của chuyên khoa khác đối với các 

Bác sỹ Y học cổ truyền, Y sỹ Y học cổ truyền hoặc các chuyên khoa khác, kể từ ngày 

01/4/2019. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng phòng Y tế huyện, thị, thành phố, 

thông báo cho toàn thể đơn vị biết, đồng thời rà soát lại trong đơn vị, địa phương những 

trường hợp hành nghề KB, CB vừa qua tại đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; 

cụ thể như sau: 

 BS, YS YHCT đã có chứng chỉ hành nghề YHCT được đổi qua Chứng chỉ 

hành nghề thuộc phạm vi chuyên môn khác. 

 BS, YS YHCT đã có chứng chỉ hành nghề YHCT được cấp bổ sung phạm vi 

chuyên môn khác. 

 Thông báo việc dừng cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho Y, BS 

của chuyên YHCT hoặc các chuyên khoa khác.   

 Đề nghị lập danh sách, báo cáo về sở Y tế trước ngày 20/4/2019 để Sở Y tế có kế 

hoạch xử lý theo quy định của Bộ Y tế. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Sở Y tế - Phòng 

QLHNYDTN, điện thoại: 02543.727372. 

(Đính kèm Văn bản số 1659/BYT-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế về việc Chấn 

chỉnh việc cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn)./. 
 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Phòng KH-TC: Đăng trang Website; 

- Phòng TCCB, NVY SYT; 

- Lưu: VT, QLHNYD. 
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