
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆNBIÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

Số:       /CV-TTYT 
V/v đăng ký bổ sung viên chức y tế 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

 

Điện Biên Phủ, ngày 01 tháng 11 năm 2021 

 

 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên. 

 

Trong những năm qua, Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ luôn 

nhận được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh trong 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 

nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-SYT ngày 26/10/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên về việc điều động viên chức, Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành 

Sản Phụ khoa, hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, đến nhận 

công tác tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 01/11/2021. 

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Điện Biên xem xét, bổ sung đăng ký cán bộ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, 

thực hiện các kỹ thuật chuyên môn tại Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ. 

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ kính mong nhận được sự quan 

tâm giúp đỡ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên giúp Trung tâm hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

BSCKII. Nguyễn Văn Mạnh 

 
 

 

 



DANH SÁCH 

Bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

(Kèm theo Công văn số:      /CV-TTYT ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ) 
 

Họ và tên 
Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Nguyễn Thị Hường 

001457/ĐB-CCHN 

QĐ 1230/QĐ-SYT, 

ngày 16/11/2018 

Khám chữa bệnh đa khoa 

Siêu âm tổng quát 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa 

Toàn thời gian 

Sáng 7h00-11h30 

Chiều 13h30 - 17h00 

Viên chức khoa Chăm 

sóc sức khỏe sinh sản 
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