
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  Y  TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________  ___________________________________________________________________ 

Số:            /SYT-KHNV     Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2019 

V/v Trả lời thông tin trên 

chuyên mục HỎI - ĐÁP của ông 

Năng Tăng Thịnh. 

  

 

 

       

       Kính gửi:  

                       - Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

                  - Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Ninh Thuận 

                         (Chuyên mục HỎI - ĐÁP) 

   

 Tiếp nhận Công văn số 2810/VPUB-KTTH ngày 16/7/2019 của Văn 

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

ĐÁP của ông Năng Tăng Thịnh (thường trú tại thôn Như Bình, xã Phước Thái, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về có văn bằng chuyên môn y sĩ và chứng 

chỉ chuyển đổi điều dưỡng có được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng không; 

 Sở Y tế trả lời như sau: 

 1. Theo quy định tại tiết b, mục 11, phụ lục 4b, Thông tư số 41/2015/TT-

BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 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: những người có văn bằng chuyên 

môn y sĩ (đa khoa, sản nhi, y học cổ truyền) có thời gian hành nghề điều dưỡng 

ít nhất 12 tháng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 được 

cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên 

môn điều dưỡng. 

 2. Theo Thông báo số 968/TB-BYT ngày 06/9/2017 của Bộ Y tế về ý kiến 

chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế tại Hội thảo một số khó khăn, vướng mắc trong 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lĩnh vực y, dược cổ truyền: đối với y sĩ đã 

học chuyển đổi sang điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng. 

 Như vậy, trường hợp ông Năng Tăng Thịnh có văn bằng chuyên môn y sĩ 

và chứng chỉ chuyển đổi điều dưỡng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn điều dưỡng theo quy định. 

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

 

 Nơi nhận:                             GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Y tế; 
- Lưu: VT, KHNVTC. 

 

 

 

 

 

                            Lê Minh Định 
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