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Số:         /SYT-KHNVTC     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2020 

V/v Trả lời thông tin trên 

chuyên mục HỎI - ĐÁP của bà 

Phan Thị Ngọc Thuận. 

  

 

 

       

       Kính gửi:  

                       - Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

                  - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Ninh Thuận 

                         (Chuyên mục HỎI - ĐÁP) 

   

Thực hiện Công văn số 4490/VPUB-KTTH ngày 24/11/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời trên chuyên mục HỎI - 

ĐÁP của bà Phan Thị Ngọc Thuận (thường trú tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận) về vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh, cụ thể như sau: “Tôi là bác sĩ mới ra trường và sắp học xong khóa siêu 

âm tổng quát 6 tháng tại Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nếu sau đó tôi công 

tác ở Bệnh viện đa khoa tỉnh đủ 18 tháng tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh thì sẽ 

được cấp chứng chỉ hành nghề nào ạ? Nội/ Ngoại hay Chẩn đoán hình ảnh” 

Sở Y tế trả lời như sau:  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 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 (gọi tắt là 

Nghị định số 109); Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (gọi tắt là Nghị định 155); Thông 

tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ 

hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư số 41 năm 2011); Thông tư số 

41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng 

dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư số 41 năm 2015). 

Theo Điều 15 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế 

quy định “Bác sỹ đa khoa đăng ký thực hành một trong bốn chuyên khoa: Nội, 

Ngoại, Sản và Nhi với thời gian thực hành là 18 tháng tại bệnh viện thì được cấp 

chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong bốn 

chuyên khoa đó”.  

HỎA TỐC 



Bà Phan Thị Ngọc Thuận có bằng cấp chuyên môn bác sĩ đa khoa, có 

chứng chỉ siêu âm và thực hành tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 18 tháng về Siêu âm thì được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn “Chuyên khoa Siêu âm”. 

Trường hợp bà Phan Thị Ngọc Thuận muốn cấp chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn “Chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh”, ngoài bằng cấp chuyên môn là bác sĩ đa khoa, bà Phan Thị Ngọc 

Thuận phải được đào tạo sau đại học về chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh. 

Sở Y tế kính báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 
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