
 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số:         /TTYT 
V/v danh sách bổ sung đăng ký người 

 hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tp. Cao Lãnh, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

           Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. 

 

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề 

và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Căn cứ Công văn số 982/SYT-NVY ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề của cơ sở 

KBCB. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh kính trình Sở Y tế Đồng Tháp danh 

sách bổ sung đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Danh 

sách đính kèm). 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh kính báo cáo Sở Y tế Đồng Tháp 

được biết và đăng tải lên cổng thông tin điện tử ./. 

Nơi nhận: 
- Nghiệp vụ Y/Sở Y tế ĐT; 

- BHXH tỉnh Đồng Tháp; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trƣơng Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

ĐĂNG KÝ NGƢỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. 

2. Địa chỉ: Số 68, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

- Giờ hành chánh tất cả các ngày làm việc trong tuần: 

+ Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 

+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 

- Ngoài ra bố trí trực sơ cấp cứu ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ (Thứ bảy, Chủ nhật) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 
Số chứng  

chỉ hành nghề 
Phạm vi hành nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

KCB 

Vị trí chuyên 

môn 

 

 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hoàng Huy Bảo 07975/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại 

Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sĩ. 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

2 Lê Tấn Huy 7301/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui dịnh tịa 

Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Y sĩ. 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 



3 Nguyễn Thảo Duy 
004901/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

4 Lê Thị Mỷ Chi 
004847/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

5 Lương Thị Thùy Trang 6748/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

6 Cao Thị Bích Trâm 6065/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

7 Trương Thị Bích Loan 
004801/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 



8 Trần Thị Kim Duyên 7131/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

9 Tạ Thị Thiên Trang 08324/ĐT-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tịa 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

10 Nguyễn Thị Thơm 
0004530/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

hoặc thực hiện dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp. 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

11 Phạm Chiêu Bình 6082/ĐT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học 

cổ truyền 
Toàn thời gian 

Khám chữa bệnh 

y hoc cổ truyền 

Đăng ký 

mới 

12 Nguyễn Thị Diễm 7042/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa bệnh 

đa khoa 

Đăng ký 

mới 

13 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
7044/ĐT-CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông thường theo qui 

định tại Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ 

Toàn thời gian 
Khám chữa 

bệnh đa khoa 

Đăng ký 

mới 

14 Trần Thị Bích Liễu 03888/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

Toàn thời gian 
Chăm sóc bệnh 

nhân 

Đăng ký 

mới 



chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

15 Trần Văn Hoàng Anh 
005168/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 
Chăm sóc bệnh 

nhân 

Đăng ký 

mới 

16 Lê Thị Hồng Trang 
0002076/TG-

CCHN 

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ- BNV ngày 22/4/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng  

Toàn thời gian 
Chăm sóc bệnh 

nhân 

Đăng ký 

mới 

17 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 6419/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 
Chăm sóc bệnh 

nhân 

Đăng ký 

mới 

18 Nguyễn Thị Linh 6486/ĐT-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 
Chăm sóc bệnh 

nhân 

Đăng ký 

mới 

19 Diệp Thị Huyền Trân 
049450/HCM-

CCHN 
Chuyên khoa Xét nghiệm Toàn thời gian 

 

Thực hiện chuyên 

khoa xét nghiệm 

Đăng ký 

mới 

20 Lê Thị Minh Tâm 
1950/CCHN-D-

SYT-ĐT 
Quầy thuốc; Tủ thuốc trạm y tế xã Toàn thời gian Cấp phát thuốc 

Thay đổi 

CCHN 

21 Lê Văn Nhanh 
0002781/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

không làm thủ thuật chuyên khoa, 

KCB đa khoa 

Toàn thời gian 

Phụ trách CMKT 

của TYT xã Mỹ 

Ngãi 

Thay đổi 

CMKT 

22 Trần Văn Mạnh 
004782/ĐT - 

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa Toàn thời gian 

Phụ trách CMKT 

của TYT Phường 

11 

Thay đổi 

CMKT 



23  Nguyễn Thị Thu Tuyền 
1643/CCHN-D-

SYT-ĐT 

Nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc 

trạm y tế xã         
Toàn thời gian Cấp phát thuốc 

Thay đổi 

CCHN 

 

 TP Cao Lãnh, ngày      tháng 7 năm 2022 

Ngƣời chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Trƣơng Quốc Dũng 
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