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QUYET DINH 
ve viçe c¥p, diÁu chinh nÙi dung Chéng chi hành nghê Duge 

GIÁM DOC SP Y TÉHÅI DUONG 

C�n c Luat Duge só 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 
C�n cú NghË dinh só 54/2017/NÐ-CP ngày 08/5/2017 cia Chính phù quy 

dinh chi ti¿t mÙt só �ièu và biÇn pháp thi hành Luât Degrc; 
Can ct Quyêt dinh só 08/2017/0Ð-UBND ngày 27/3/2017 cça UBND tinh 

Hái Drrong quy dinh chic n�ng, nhiÇm vy, quyên han và co câu tó chúc cua So Y 

te; Quyet dinh só 07/2020/0Ð-UBND ngày 19/2/2020 cua UBND tinh Häi 

Drrong siva dói, bó sung �iêu 3 Qroyvét dinh sô 08/2017/0Ð-UBND ngày 

27/3/2017 cça UBND tinh Häi Duomg quy dinh chúe n�ng, nhiÇm vy, quyén han 

và co cáu tó chiéc cua Sö Yt¿; 
Cän ct Quyét dinh só 1251/QÐ-SYT ngày 04/10/2017 cua Giám �óc Så Y té 

Hai Dung ve vi¿c thành lâp HÙi dóng tu ván cáp Chimg chi hånh nghê Dugc; 

Xét de nghi cça HÙi �ong tu ván cáp Ching chi hành nghê Duve, Truong 
phòng Nghiép vu Durge và Quan lý hành nghé y tÃ tu nhân-So Yté, 

QUYET DINH: 
DiÁu 1. Cáp, dieu chinh nÙi dung chúng chi hành nghê duge cho 05 cá nhân có 

tên tai Danh sách cá nhân dù �ieu kiÇn dieêu chinh nÙi dung chúng chi hành nghÃ drge 
ban hành kèm theo Quyët dinh này. 

Dieu 2.Quyêt dinh này có hiÇu lrc kê tù ngày ký ban hành. 

Dieu 3. Các Ông (Bà) Truong phòng Nghiep vå Duçc và Quán lý hành nghê y 
tê tu nhân, Trurong các phòng chúe n�ng có liên quan cça So Y të, HÙi dông tu vân 

cap Ching chi hành nghè Duge và các cá nhân có tên t¡i EiÁu 1 ehju trách nhiÇm thi 
hành Quyêt dinh này./. 
Noi nhn: 

- Länh �¡o So Y tê; 
- Luu: VT, NVD &QLHNYTTN(3b). 
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