
UBND TINH HÅI DUONG 
SO Y TË 

cONG HÔA X HQI CHÚ NGHIA VI�T NAM 
Doe lap-ty do - Hanh phúc 

S6:51Qp.SYT Hai Duong, ngàyalb tháng 10 n�m 2022 

QUYÉT DINH 
Vê viçe câp Chrng chi hành nghê Durge 

GIÁM DÓc sß Y TÉ HÅI DUONG 

Can cu Luât Dugc só 105/2016/QH 13 ngày 06/4/2016; 

C�n ct NghË dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cüa Chinh phù quy 
dinh chi tiet mÙt só �iêu và biÇn pháp thi hàanh Luât Druo; 

Can cu Quyét �inh só 08/2017/0EÐ-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND tinh 

Hài Duong quy dinh chiúc n�ng, nhiÇm vu, quyën h¡n và co câu tó chúc cua So Y 

té; Quyét dinh só 07/20200D-UBND ngày 19/2/2020 cça UBND tinh Hai 
Duong sta �oi, bó sung �i¿u 3 Quyêt dinh só 08/2017/0D-UBND ngày 
27/3/2017 cua UBND tinh Häi Duong quy dinh chrc n�ng, nhiÇm vy, quyen han 
và co cáu to chúc cça Só Yté; 

C�n cù Quyêt dinh só 1251/QÐ-SYT ngày 04/10/2017 cia Giám dóc So Y téé 
Hai Duong vê vi¿c thành lp HÙi dong te ván cáp Chúng chi hành ngh� Dugc; 

Xét de nghi cia HÙi dong te ván cáp Ching chi hành nghé Dragrc, Truong 
phong Nghiep vu Duagc và Quán iý hành nghê y té te nhân -S& Yré, 

QUYET DINH: 
Diêu 1. Câp chúng chi hành nghê dugc cho 07 cá nhân có tên t¡i Danh sách cá 

nhân dç diêu kiÇn câp chúng chi hành nghê duçc ban hành kèm theo Quyêt dinh này. 

Dieu 2.Quyêt dinh này có hiÇu luc kê tië ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Ong (Bà) Truong phòng NghiÇp vu Dugc và Quán lý hành nghè y 
tê tu nhân, Trrong các phòng chúc n�ng có liên quan cça So Y tê, HÙi dông tu vân 

câp Chúng chi hânh nghë Droc và các cá nhân có tên t¡i Dieu I chju trách nhiÇm thi 

hành Quyêt dinh nàyJ. A 
Noi nhan: 
- Länh �¡o So Y te; 
- Luu: VT, NVD &QLHNYTTN(36). 
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