
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc             

Số:         /QĐ-SYT Kon Tum, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  

cho Phòng khám Thiện Tâm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; 

 Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 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 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 26/8/2022 của Đoàn thẩm định Sở Y tế 

về cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

như sau: 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM THIỆN TÂM. 

2. Hình thức tổ chức: Phòng khám nội tổng hợp. 

3. Địa điểm hành nghề: Số 261 đường Hùng Vương, xã Đăk Pek, huyện 

Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: 

- Họ và tên: Lữ Thanh Ly. 

 - Chứng chỉ hành nghề số 000969/KT-CCHN do Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

cấp ngày 09/9/2013. 
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5. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn được 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. 

6. Thời gian làm việc:  

- Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Buổi sáng từ 11h00 - 13h00; buổi chiều 

từ 17h00 - 20h00.  

- Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ: Từ 07h30 đến 20h00. 

7. Số Giấy phép hoạt động: 420/KT-GPHĐ (có danh sách đăng ký người 

hành nghề tại Phụ lục và Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc Sở Y tế; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND huyện Đăk Glei; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



Phụ lục 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ  

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT ngày       /9/2022  

của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
 

TT Họ và tên 
Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề 

1 Lữ Thanh Ly 
000969/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

11h00 - 13h00, 17h00 - 

20h00; thứ Bảy, Chủ nhật 

và ngày lễ: 07h30 - 20h00 

2 
Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

001017/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Thứ Hai đến thứ Sáu: 

11h00 - 13h00, 17h00 - 

20h00; thứ Bảy, Chủ nhật 

và ngày lễ: 07h30 - 20h00 
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