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THÔNG BÁO 

về việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong 

chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

 
 

 

 Thực hiện văn bản số:787/BYT-KCB ngày 02/02/2021 của Bộ Y tế về 

việc thực hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành 

nghề là bác sỹ. 

 Sở Y tế thông báo: 

 1. Sở Y tế tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp bổ sung phạm vi hoạt 

động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ theo nội dung hướng dẫn 

tại văn bản số:787/BYT-KCB ngày 02/02/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện 

cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác sỹ 

(trừ bác sỹ chuyên khoa Y học cổ truyền thực hiện theo ướng dẫn văn bản số 

4018/BYT-YDCT ngày 28/7/2020 của Bộ Y tế  về việc bổ sung phạm vi chuyên 

môn cho bác sỹ y học cổ truyền). 

 (có văn bản số:787/BYT-KCB ngày 02/02/2021 của Bộ Y tế về việc thực 

hiện cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề là bác 

sỹ gửi kèm) 

 2. Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện 

theo quy định tại khoản 2, điều 11, 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 đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế gồm: 

 - Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo mẫu 05, 

phụ lục I. ban hành kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP  ngày 12/11/2018 của 

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

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

 - Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề đã được cấp. 

 - Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo do cơ sở 

đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo tối thiểu 6 tháng phù hợp với phạm 

vi hoạt động chuyên đề nghị bổ sung. 

 3. Đối với các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên 

khoa mà người hành nghề đã được ghi trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh thực hiện theo khoản 1, điều 11, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 
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12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

   Sở Y tế thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện./. 

 

  
Nơi nhận:                             GIÁM ĐỐC 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Văn Phòng Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Website Sở Y tế 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu VT-NVYD( P anh). 

                                                                                                          

                                                                                                   Nguyễn Thành hưng  
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