
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Số:          /QĐ-SYT             Kon Tum, ngày       tháng 6 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

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;  

Xét Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 001580/KT-

CCHN do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 09/3/2015 cho Bà TRẦN THỊ 

THANH YẾN; Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1991; Giấy chứng minh nhân dân 

số: 233140464 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 07/11/2013. 

Lý do hủy: Cá nhân báo mất và đề nghị cấp lại. 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;   

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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