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   Hải Dương, ngày        tháng 3  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/2013 của Bộ Y tế quy định 
về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động 
chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh 
Hải Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Y tế; Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
27/3/2017 của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung Điều 1

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 
của UBND tỉnh quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của ông 
Nguyễn Đức Cảnh, mã số 0007159/HD-CCHN được Giám đốc Sở Y tế Hải 
Dương cấp ngày 17/12/2018.

Điều 2. Lý do thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: ông 
Nguyễn Đức Cảnh tự nguyện làm đơn xin thu hồi chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh do không có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của điều 
dưỡng theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
27/10/2015.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.



Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chánh Thanh tra, Trưởng 
các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và 
ông Nguyễn Đức Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường
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