
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /SYT-NVYD 

V/v đăng tải cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh công bố đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở thực hành trong đào 

tạo khối ngành sức khỏe. 

       Đắk Nông, ngày        tháng 6 năm 2019 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông 

  

 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức 

khỏe; 

Căn cứ Công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Cục 

Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bổ cơ sở khám 

bệnh, chừa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 

năm 2017 của Chính phủ; 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của các cơ sở khám chữa bệnh và đổi chiếu 

với các quy định tại Khoản 2 Điều 8, Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 

111/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Y tế thông báo Các cơ sở đã đăng thông báo 

là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe trên địa bàn tỉnh Đăk Nông như sau: 

1. Các cơ sở đã công bố 

 

STT Tên cơ sở Số GPHĐ Địa chỉ 

Người 

chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn 

Đáp ứng 

yêu cầu 

về tổ 

chức thực 

hành 

Ghi 

chú 

1 

Phòng khám đa 

khoa Nhân 

Nghĩa 

000171/ĐNO-

GPHĐ ngày 

09/12/2020 

Thôn 11, xã 

Nhân Cơ, huyện 

Đăk R’Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

Bác sĩ Lê 

Thị Tường 

Vi 

Điều 

dưỡng, kỹ 

thuật viên 

 

2 

Phòng Khám 

đa khoa Tâm 

Phúc-Đăk Mil 

000141/ĐNO-

GPHĐ ngày 

19/02/2020 

12 Nguyễn Chí 

Thanh, tổ DP 4, thị 

trấn Đăk Mil, 

huyện Đăk Mil, 

tỉnh Đăk Nông 

Bác sĩ 

Ngô 

Thanh Vị 

Điều 

dưỡng, kỹ 

thuật viên 

 

3 
Phòng khám đa 

khoa Phúc An 

000161/ĐNO-

GPHĐ ngày 

24/8/2020 

Tổ dân phố 1, thị 

trấn Kiến Đức, 

huyện Đăk R’Lấp, 

Đăk Nông 

Bác sĩ Hà 

Hùng 

Phong 

Điều 

dưỡng, kỹ 

thuật viên 

 

 



( Có hồ sơ kèm theo ) 

 2. Trách nhiệm của cơ sở thực hành: 

a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động đào 

tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố; 

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định của Nghị định số 

111/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

c) Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành; 

Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế: danh sách 

người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ đào 

tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng người 

học thực hành đang thực hành tại cơ sở. 

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Nông thực hiện đăng tải 

lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế hồ sơ công bố (Gửi kèm theo). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Đăng tải); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- PKĐK Nhân Nghĩa, Tâm Phúc, Phúc An; 

- Phòng TCCB Sở; 

- Lưu: VT, NVYD.  

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 
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