
 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:          /VBCB-BVĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Kon Tum, ngày        tháng 6 năm2022   

 

 

VĂN BẢN CÔNG BỐ  

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe. 

 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

 

Tên cơ sở nộp hồ sơ: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Kon Tum; 

Địa điểm: 224 Bà Triệu - Phường Quang Trung - Thành phố Kon Tum; 

Điện thoại: 0260. 3862573; Email: benhvientinhkontum@gmail.com. 

Thực hiện Nghị định 109/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, về việc 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. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức 

khỏe và gửi kèm theo văn bản này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:  

1. Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ sở 
 

2. Danh sách người tham gia khám sức khỏe  
 

3. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

 

4. Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở Khám sức khỏe 
 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Văn Thiện 
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so Y TE TtNH KON TUM
PHONG NGHI:E:P Vl) Y, DUO'C

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~p - Tt}' do - Hanh phuc

Kon Tum, ngay 08 thang 07 nam 2022

PHIEUTRINH
V/v Benh vien Da khoa tinh Kon Tum cong bB "CO' S(f du di~u ki~n kham

sire khoe" d~ ngh] dang tai tren Trang thong tin di~n tir cua So' Y t~

Kinh trinh: Lanh dao Sa Y tS.

1. Tom t~t nQi dung cAn trinh: Xem xet va cong b6 tren Trang thong tin di~n
ill Sa Y ts v~ CO'so du di~u kien kharn sire khoe. T6m t~t n9i dung thea H6 sa s6
000.00.16.H34-220622-0005 tiep nhan ngay 29106/2022 nhu sau:

2. Thong tin v~ CO' sO':
- Ten co so: Benh vien Da khoa tinh Kon Tum.
- Dia chi: 224 Ba Trieu, Phuong Quang Trung, thanh ph6 Kon Tum, tinh Kon

Tum, Viet Nam.
- Nguoi dai dien co so':Vo Van Thien.
- s6 dien thoai: 0260.3862573 Email: benhvientinhkontum@gmail.com
3. Thanh phAn h&SO'bao gam: Van ban cong b6 du dieu kien thuc hien kham

sire khoe (theo m~u); Ban sao hQPl~ gi~y phep heat d9ng kham b~nh, chua b~nh cua
cO'sO';Danh sach nguai tham gia kham suc khoe (theo m~u); Bim ke khai cO'sa v~t
ch~t,thiStbi y tS, t6 chuc va nhan S\f cua cO'sa kham b~nh, chua b~nh (theom~u);Ban
sao hQ'pl~ danh ml,lcchuyen mon k:y thu~t cua cO'sa kham b~nh, chua b~nh& van
b&ng,chUngchi lien quan.

4. y ki~n d~ xufit cua ngU'oi trinh: H6 sa d~y du, dUngthea quy dinh ~i Nghi
dinh s6 109/2016/ND-CP ngay 01/7/2016; Nghi diM s6 155/2018INCD-CP ngay
12/1112018; Di~u 9 Thong tu s6 14/2013/TT-BYT ngay 06/5/2013.

5. Y ki~n cua TrU'ong phong: Da kiSm tra, ra soat h6 sO'dam bao thea dUng
quy dinh cua thu ~lJChanh chinh "Cong b6 CO'sO'du di~uki~nkham suc khoe".

Kinh t;inh lanh d;;toSa Y tS xem xet, phe duy~t vi~c cong b6 tren Trang thong
tin di~ntu SO'Y tS./.

NGUCHTRINH

D~ng Cong Lan Trfin AiHoang Long Quan

No'i nh{tn:
- Liinh d~o So' Y t6;
- Trang Thong tin di~n ttl' SO'Y t6;
- LLru: Phong NVYD.
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