UBND HUYỆN VÂN ĐỒN

PHÕNG Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10 /CV-PYT

Vân Đồn, ngày 10 tháng 4 năm 2020

Về việc đề nghị đăng tải danh sách
đăng ký người hành nghề tại các
Trạm Y tế trên địa bàn
Kính gửi:
- Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh;
- Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế.
Thực hiện Công văn số: 1718/SYT-NVY ngày 11/7/2019 của Sở Y tế tỉnh Quảng
Ninh về việc báo cáo danh sách người hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn;
Thực hiện Công văn số: 945/BHXH-GĐYT ngày 08/4/2020 của BHXH tỉnh
Quảng Ninh về việc đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề.
Phòng Y tế báo cáo và kính đề nghị đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề
tại các Trạm Y tế trên địa bàn như sau:
I. TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG XÁ:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Đông Xá
2. Địa chỉ: Thôn Đông Hải, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày/7 ngày.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Thời gian
đăng ký hành
nghề tại cơ sở
Số chứng chỉ Phạm vi hoạt động
STT
Họ và tên
khám bệnh,
Vi trí chuyên môn
hành nghề
chuyên môn
chữa bệnh (ghi
cụ thể thời
gian làm việc)
Bác sĩ đa khoa:trạm
trưởng trạm y tế đảm
nhiệm: lập kế hoạch và
8h/ 24 h /5
điều hành kế hoạch,
0004611/QNI Bác sĩ khám bệnh,
1
Trương Sỹ Vòong
ngày + số giờ KCB, phụ trách các
-CCHN
chữa bệnh đa khoa
ngoài giờ( trực) chương trình:
HIV/AIDS, lao, tâm
thần, bệnh không lây
nhiễm

1

2

3

4

5

6

7

Nguyễn Thị Hải
Hồng

Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh điều
Điều dưỡng viên trung
Dưỡng theo qui định
8h/ 24h /5 ngày học Đảm nhiệm phụ
0004608/QNI tại Thông tư liên tịch
+ số giờ ngoài trách các chương trình:
-CCHN
số 26/2015/TTLTgiờ( trực)
TCMR, dinh dưỡng,
BYT-BNV của Bộ Y
PHCN, người cao tuổi
tế - Bộ Nội vụ ngày
07/10/2015

Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh Hộ
Nữ hộ sinh trung học:
sinh theo qui định tại
Nguyễn Thị Minh
8h/ 24h/ 5 ngày Đảm nhiệm phụ trách
0004623/QNI Thông tư liên tịch số
Hương
+ số giờ ngoài các chương trình: sản,
-CCHN
26/2015/TTLT-BYTgiờ( trực)
quản lý dược, chấm
BNV của Bộ Y tế công, chấm trực
Bộ Nội vụ ngày
07/10/2015
Thực hiện nhiệm vụ
Cử nhân ĐH điều
của chức danh điều
dưỡng: Đảm nhiệm
Dưỡng theo qui định
phụ trách các chương
8h/ 24 h/5 ngày
005612/QNI- tại Thông tư liên tịch
trình: sốt rét, SXH,
Nguyễn Thị Hạnh
+ số giờ ngoài
CCHN
số 26/2015/TTLTchương trình ATTP,
giờ( trực)
BYT-BNV của Bộ Y
xử lý rác thải, VSMT,
tế - Bộ Nội vụ ngày
quản lý bệnh truyền
07/10/2015
nhiễm
Điều dưỡng viên trung
học: Đảm nhiệm phụ
trách các chương trình:
Lê Thị Hồng Lanh Chưa có
Y tế trường học
8h/24h/5 ngày Y tế học đường, truyền
thông giáo dục sức
khỏe, 3 công trình vệ
sinh
Thực hiện nhiệm vụ
ngành điều dưỡng
8h/ 24 h/5 ngày
0002762/QNI
Phạm Thị Thanh
trung cấp theo QĐ số + số giờ ngoài
-CCHN
41/2005/QĐ-BNV giờ( trực)
ngày 22/4/2005
- Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh điều
Dưỡng theo qui định Sáng 7h00 –
0004617/QN tại Thông tư liên tịch 11h30
Nhân viên, CĐ điều
Nguyễn Thị Dung
số 26/2015/TTLT- Chiều 13h30 - dưỡng
I-CCHN
BYT-BNV của Bộ Y 15h00
tế - Bộ Nội vụ ngày
07/10/2015.

II. TRẠM Y TẾ XÃ HẠ LONG:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Hạ Long
2. Địa chỉ: Thôn 7 xã Hạ Long - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24h/ngày/7 ngày
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4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ
hành nghề

1

Nghiêm Hải Yến

0004607/QNICCHN

2

Tô Thị Bích Thành

0004605/QNICCHN

3

Ôn Thị Thu

0004606/QNICCHN

4

Lê Thị Phượng

0004832/QNICCHN

5

Bùi Thị Thu Hà

005613/QNICCHN

6

Nguyễn Thị Dương

Chưa có

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
Phạm vi hoạt động
sở khám bệnh, Vi trí chuyên
chuyên môn
chữa bệnh (ghi cụ
môn
thể thời gian làm
việc)
- Khám bênh, chữa
bệnh đa khoa thông
Thời gian làm việc - Nhân viên
thường.
hằng ngày: 08/24
- Thực hiện các kỹ
giờ, 05 ngày/ tuần+ - Khám bệnh,
thuât chuyên môn theo số giờ ngoài giờ( chữa bệnh đa
danh mục được Sở Y
trực)
khoa.
tế phê duyệt.
- Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh điều
Thời gian làm việc - Trạm trưởng
Dưỡng theo qui định
hằng ngày: 08/24 - Thực hiện
tại Thông tư liên tịch
giờ, 05 ngày/ tuần nhiệm vụ của
số 26/2015/TTLT+số giờ ngoài giờ( chức danh
BYT-BNV của Bộ Y
trực)
điều Dưỡng
tế - Bộ Nội vụ ngày
07/10/2015.
- Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh Hộ sinh
Thời gian làm việc - Nhân viên
theo qui định tại Thông
hằng ngày: 08/24 - Thực hiện
tư liên tịch số
giờ, 05 ngày/ tuần+ nhiệm vụ của
26/2015/TTLT-BYTsố giờ ngoài giờ( chức danh Hộ
BNV của Bộ Y tế - Bộ
trực)
sinh
Nội vụ ngày
07/10/2015.
Thời gian làm việc - Nhân viên
- Khám bênh, chữa
hằng ngày: 08/24 - Khám bênh,
bệnh bằng Y học cổ
giờ, 05 ngày/ tuần+ chữa bệnh
truyền.
số giờ ngoài giờ( bằng Y học cổ
trực)
truyền.
- Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh điều
Thời gian làm việc - Nhân viên
Dưỡng theo qui định
hằng ngày: 08/24 - Thực hiện
tại Thông tư liên tịch
giờ, 05 ngày/ tuần+ nhiệm vụ của
số 26/2015/TTLTsố giờ ngoài giờ( chức danh
BYT-BNV của Bộ Y
trực)
điều Dưỡng
tế - Bộ Nội vụ ngày
07/10/2015.
Thời gian làm việc - Nhân viên
- Y tế học đường (điều
hằng ngày: 08/24 - Y tế học
dưỡng)
giờ, 05 ngày/ tuần đường

III. TRẠM Y TẾ XÃ VẠN YÊN:
3

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Van Yên
2. Địa chỉ: Thôn Đài Mỏ - xã Vạn Yên – Vân Đồn - Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

Phạm vi hoạt
Số chứng chỉ
động chuyên
hành nghề
môn

Họ và tên

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
Vi trí chuyên
khám bệnh, chữa
môn
bệnh (ghi cụ thể thời
gian làm việc)

Phạm Thị Nhiên

005032/QNI- Khám chữa bệnh 7h 30p đến 16h 30 từ
CCHN
đa khoa
thứ 2 đến thứ 6

Bác sỹ

2

Vũ Hoàng Yến

Thực hiện sơ cứu
ban đầu, khám
0006838/QNI
7h 30p đến 16h 30 từ
bệnh chữa bệnh
-CCHN
thứ 2 đến thứ 6
thông thường
theo quy định.

Y sỹ

3

Nguyễn Khoa Học

0004833/QNI
Điều dưỡng
-CCHN

4

Cử nhân điều
Thực hiện nhiệm
0004616/QNI
7h 30p đến 16h 30 từ dưỡng chuyên
Từ Thị Kim Oanh
vụ của chức danh
-CCHN
thứ 2 đến thứ 6
nghành sản
điều dưỡng
phụ khoa

5

Phạm Ngọc Quyên

1

Chưa có

Điều dưỡng

7h 30p đến 16h 30 từ Cử nhân Điều
thứ 2 đến thứ 6
dưỡng

Điều dưỡng.
7h 30p đến 16h 30 từ
Nhân viên y tế
thứ 2 đến thứ 6
trường học

IV. TRẠM Y TẾ XÃ ĐOÀN KẾT:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm y tế xã Đoàn Kết
2. Địa chỉ: Thôn Bồ Lạy, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong
tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

Họ và tên

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
Số chứng chỉ Phạm vi hoạt động
khám bệnh, chữa
hành nghề
chuyên môn
bệnh (ghi cụ thể
thời gian làm việc)

Vi trí chuyên
môn2

4

1

2

3

Bùi Thị Hằng

0004604/QNI Khám bệnh, chữa
-CCHN
bệnh đa khoa

Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh Điều
dưỡng theo quy định
Nguyễn Thị Thanh 0004603/QNI tại Thông tư liên tịch
Lũy
-CCHN
số 26/2015/TTLTBYT-BNV của Bộ Y
tế- Bộ Nội vụ
ngày 07/10/2015
Thực hiện nhiệm vụ
của chức danh Điều
dưỡng theo quy định
Nguyễn Thuỳ
005614/QNI- tại Thông tư liên tịch
Linh
CCHN
số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y
tế- Bộ Nội vụ

4

Võ Thị Minh

Chưa có

Y tế trường học

5

Điệp Thu Hà

Chưa có

Dân số

Trạm trưởng
Sáng 7h30 – 12h00
TYT, Bác sĩ đa
Chiều 13h00 -16h30
khoa
Nhân viên, Y tá
trung học, thực
hiện theo đúng
Sáng 7h30 – 12h00
chứng chỉ hành
Chiều 13h00 -16h30
nghề và chức
năng nhiệm vụ
được phân công
Nhân viên, Đại
học điều dưỡng,
thực hiện theo
Sáng 7h30 – 12h00 đúng chứng chỉ
Chiều 13h00 -16h30 hành nghề và
chức năng nhiệm
vụ được phân
công
Nhân viên, Điều
dưỡng thực hiện
Sáng 7h30 – 12h00
theo đúng chức
Chiều 13h00 -16h30
năng nhiệm vụ
được phân công
Nhân viên, Y sĩ
đa khoa – Viên
chức dân số thực
Sáng 7h30 – 12h00
hiện theo đúng
Chiều 13h00 -16h30
chức năng nhiệm
vụ được phân
công

V. TRẠM Y TẾ XÃ ĐÀI XUYÊN:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Đài Xuyên
2. Địa chỉ: Thôn Ký Vầy - Xã Đài Xuyên - Huyện Vân Đồn - Quảng ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong
tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT

Họ và tên

1

Liêu Văn Thiền

2

Nguyễn Văn Đô

Thời gian đăng ký
Phạm vi hoạt hành nghề tại cơ sở
Số chứng chỉ
động chuyên
khám bệnh, chữa
hành nghề
môn
bệnh (ghi cụ thể thời
gian làm việc)
Khám bệnh,
Thời gian làm việc 8
0004905/QNI
chữa bệnh đa
giờ/ ngày , 05 ngày/
-CCHN
khoa
tuần
005180/QNI- Tham gia sơ cứu Thời gian làm việc 8
CCHN
ban đầu, khám giờ / ngày, 05 ngày/ 1

Vi trí chuyên
môn2

Bác sỹ Đa
khoa
Y sỹ đa khoa

5

3

4

bệnh, chữa bệnh tuần
thông thường
Thực hiện nhiệm Thời gian làm việc 8
Hoàng Thị Minh 0002523/QNI
vụ của điều
giờ/ ngày, 05 ngày / 1
Huyền
-CCHN
dưỡng
tuần
Thời gian làm việc 8
Nhân viên y tế
Lê Thị Phương
Chưa có
giờ/ ngày, 05 ngày / 1
trường học
tuần

Điều dưỡng
trung học
Điều dưỡng
trung học

VI. TRẠM Y TẾ XÃ BẢN SEN:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ BẢN SEN
2. Địa chỉ: .Thôn Nà Na, xã Bản Sen huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
Vi trí
Số
chứng
chỉ
Phạm
vi
hoạt
động
sở
khám
bệnh,
STT Họ và tên
chuyên
hành nghề
chuyên môn
chữa bệnh (ghi cụ
môn2
thể thời gian làm
việc)
Sơ cấp cứu ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh thông
Sáng Từ 7 giờ - 11
0004621/QNI- thường theo quy định tại
- Trạm
giờ 30 phút
CCHN
Thông tư liên tịch số
trưởng
1
Phạm Đức Sảo
Chiều từ 13 giờ đến
Cấp ngày
10/2015/TTLT-BYT- Y sỹ đa
16 giờ 30 phút
16/02/2012
BNV ngày 27/05/2015
khoa
5 ngày/ tuần
của liên Bộ y tế và Bộ
Nội vụ
Thực hiện nhiệm vụ của
điều dưỡng theo chức
Sáng Từ 7 giờ - 11
0004835/QNI- danh quy định tại Thông
giờ 30 phút
- Nhân viên
CCHN
tư liên tịch số
2
Bùi Thị Tuyền
Chiều từ 13 giờ đến - Trung cấp
Cấp ngày
26/2015/TTLT-BYT16 giờ 30 phút
Điều dưỡng
29/10/2014
BNV ngày 07/10/2015
5 ngày/ tuần
của liên Bộ y tế và Bộ
Nội vụ
Sáng Từ 7 giờ - 11
giờ 30 phút
3
Hoàng Thị Đức Chưa có
Chiều từ 13 giờ đến Nhân viên
16 giờ 30 phút
5 ngày/ tuần

VII. TRẠM Y TẾ XÃ MINH CHÂU:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Minh Châu
2. Địa chỉ: Thôn Tiền Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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Stt

1

2

3

Họ và tên

Nguyễn Văn San

Nguyễn Thị Dịu

Bùi Thị Thúy

Số chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hoạt động
chuyên môn

0004627/QNI- Khám bệnh, chữa
CCHN
bệnh đa khoa
Thực hiện nhiệm vụ
của chức năng điều
dưỡng theo quy định
tại Thông tư Liên
0004626/QNItịch số
CCHN
26/2015/TTLTBYT-BNV của Bộ
Y tế - Bộ Nội vụ
ngày 07/10/2015
Thực hiện nhiệm vụ
của chức năng điều
dưỡngtheo quy định
tại Thông tư Liên
0004614/QNItịch số
CCHN
26/2015/TTLTBYT-BNV của Bộ
Y tế - Bộ Nội vụ
ngày 07/10/2015

4

Bùi Thị Kiển

Chưa có

Y sỹ đa khoa. Nhân
viên Dân số.

5

Bùi Thị Cúc

Chưa có

Điều dưỡng. Nhân
viên y tế trường học

6

Vũ Thị Huyền

Chưa có

Điều dưỡng. Nhân
viên y tế trường học

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,
Vị trí
chữa bệnh (ghi cụ
chuyên
thể thời gian làm
môn
việc)
Sáng từ 7h30 đến
11h30
Trạm
Chiều từ 13h30
trưởng
đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 7h30 đến
11h30
Chiều từ 13h30
đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên

Sáng từ 7h30 đến
11h30
Chiều từ 13h30
đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên

Sáng từ 7h30 đến
11h30
Chiều từ 13h30
đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 7h30 đến
11h30
Chiều từ 13h30
đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng từ 7h30 đến
11h30
Chiều từ 13h30
đến 16h30
Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

VIII. TRẠM Y TẾ XÃ THẮNG LỢI:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ THẮNG LỢI
2. Địa chỉ: Xã Thắng Lơi, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
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3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
STT Họ và tên

1

Trần Thị Thảo

2

Lê Thị Thơi

3

Vũ Thu Thảo

4

Nguyễn Đức Anh

5

Phạm Thị Hương

6

Nguyễn Hương
Giang

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
Vi trí
Số chứng chỉ Phạm vi hoạt động
sở khám bệnh,
chuyên
hành nghề
chuyên môn
chữa bệnh (ghi cụ
môn2
thể thời gian làm
việc)
Nhân viên,
Y sĩ đa
Tham gia sơ cứu ban đầu,
khoa, thực
khám bệnh, chữa bệnh
hiện theo
thông thường tại trạm xá,
đúng chứng
005137/QNI- trạm y tế cấp xã theo quy Sáng 7h30 – 12h00
chỉ hành
CCHN
định tại Thông tư liên tịch Chiều 13h00 -16h30
nghề và
số 10/2015/TTLT-BYTchức năng
BNV ngày 27/05/2015
nhiệm vụ
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ
được phân
công
Thực hiện nhiệm vụ của
Hộ sinh theo chức danh Sáng Từ 7 giờ - 11
0004630/QNI- Trạm
quy định tại Thông tư liên giờ 30 phút
CCHN ngày
trưởng
tịch số 26/2015/TTLT- Chiều từ 13 giờ đến
28/01/2016
- Nữ hộ sinh
BYT-BNV ngày
16 giờ 30 phút
trung học
07/10/2015 của liên Bộ y 5 ngày/ tuần
tế và Bộ Nội vụ
Thực hiện nhiệm vụ của
điều dưỡng theo chức
Sáng Từ 7 giờ - 11
0004631/QNI- danh quy định tại Thông
giờ 30 phút
CCHN ngày
tư liên tịch số
Chiều từ 13 giờ đến Nhân viên
28/01/2016
26/2015/TTLT-BYT16 giờ 30 phút
BNV ngày 07/10/2015
5 ngày/ tuần
của liên Bộ y tế và Bộ
Nội vụ
Sáng Từ 7 giờ - 11
giờ 30 phút
Chưa có
Bác sỹ đa khoa
Chiều từ 13 giờ đến Nhân viên
16 giờ 30 phút
5 ngày/ tuần
Sáng Từ 7 giờ - 11
giờ 30 phút
Nhân viên.
Chưa có
Điều dưỡng trung học
Chiều từ 13 giờ đến Y tế trường
16 giờ 30 phút
học
5 ngày/ tuần
Sáng Từ 7 giờ - 11
giờ 30 phút
Cán bộ dân
Đại học Xã hội nhân văn Chiều từ 13 giờ đến
số
16 giờ 30 phút
5 ngày/ tuần
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XIX. TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC VỪNG:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Ngọc Vừng.
2. Địa chỉ: Xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
Vi trí
Số
chứng
chỉ
Phạm
vi
hoạt
động
sở
khám
bệnh,
STT Họ và tên
chuyên
hành nghề
chuyên môn
chữa bệnh (ghi cụ
môn2
thể thời gian làm
việc)
Khám bệnh, chữa bệnh đa
Nhân viên,
0004622/QNISáng 7h00 – 11h30
1
Nguyễn Văn Thân
khoa thông thường .
Y sĩ đa
CCHN
Chiều 13h30 -15h00
Sơ cấp cứu ban đầu
khoa.
Sơ cấp cứu ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh thông
thường theo quy định tại
Nhân viên,
0006841/QNI- Thông tư liên tịch số
Sáng 7h00 – 11h30
2
Phạm Thị Thúy
Y sĩ đa
10/2015/TTLT-BYTChiều 13h30 -15h00
CCHN
khoa.
BNV ngày 27/05/2015
của liên Bộ y tế và Bộ
Nội vụ
Sáng 7h00 – 11h30
3
Lê Thu Hoài
Cán bộ dân số Bác sỹ đa khoa
Nhân viên
Chiều 13h30 -15h00
Nhân viên.
Sáng 7h00 – 11h30
4
Hoàng Thị Thúy
Chưa có
Điều dưỡng trung học
Y tế trường
Chiều 13h30 -15h00
học

X. TRẠM Y TẾ XÃ QUAN LẠN:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Quan Lạn.
2. Địa chỉ: Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
Số
chứng
chỉ
Phạm
vi
hoạt
động
sở khám bệnh,
Vi trí
STT
Họ và tên
hành nghề
chuyên môn
chữa bệnh (ghi cụ chuyên môn
thể thời gian làm
việc)
Khám bệnh, chữa bệnh đa
Trạm
0004624/QNISáng 7h00 – 11h30
1
Bùi Ngọc Hồng
khoa thông thường .
trưởng, Y sĩ
Chiều 13h30 -15h00
CCHN
Sơ cấp cứu ban đầu
đa khoa.
Sơ cấp cứu ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh thông
thường theo quy định tại
Nhân viên,
0006840/QNISáng 7h00 – 11h30
2
Bùi Thị Hạnh
Thông tư liên tịch số
Y sĩ đa
Chiều 13h30 -15h00
CCHN
10/2015/TTLT-BYTkhoa.
BNV ngày 27/05/2015
của liên Bộ y tế và Bộ
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Nội vụ

3

4

- Thực hiện nhiệm vụ của
chức danh điều Dưỡng
theo qui định tại Thông tư
Nhân viên,
0004628/QNISáng 7h00 – 11h30
Nguyễn Thị Hạnh
liên tịch số
Đại học điều
Chiều 13h30 -15h00
CCHN
26/2015/TTLT-BYTdưỡng
BNV của Bộ Y tế - Bộ
Nội vụ ngày 07/10/2015.
Nhân viên.
Sáng 7h00 – 11h30
Lưu Thị Liền
Chưa có
CĐ Điều dưỡng
Y tế trường
Chiều 13h30 -15h00
học

XI. TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH DÂN:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Bình Dân.
2. Địa chỉ: Xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
Số
chứng
chỉ
Phạm
vi
hoạt
động
sở khám bệnh,
Vi trí
STT
Họ và tên
hành nghề
chuyên môn
chữa bệnh (ghi cụ chuyên môn
thể thời gian làm
việc)
Trạm
0004619/QNI- Khám bệnh, chữa bệnh đa Sáng 7h00 – 11h30
1
Dương Văn Lộc
trưởng, Bác
khoa
Chiều 13h30 -15h00
CCHN
sĩ đa khoa.
- Thực hiện nhiệm vụ của
chức danh điều Dưỡng
theo qui định tại Thông tư
Nhân viên,
0004618/QNISáng 7h00 – 11h30
2
Lý Thị Huệ
liên tịch số
CĐ điều
Chiều 13h30 -15h00
CCHN
26/2015/TTLT-BYTdưỡng
BNV của Bộ Y tế - Bộ
Nội vụ ngày 07/10/2015.
- Thực hiện nhiệm vụ của
chức danh điều Dưỡng
theo qui định tại Thông tư
Nhân viên,
0006839/QNISáng 7h00 – 11h30
3
Hà Thị Vân
liên tịch số
ĐH điều
Chiều 13h30 -15h00
CCHN
26/2015/TTLT-BYTdưỡng
BNV của Bộ Y tế - Bộ
Nội vụ ngày 07/10/2015.
Thực hiện nhiệm vụ của
chức danh Hộ sinh theo
qui định tại Thông tư liên
Nhân viên,
0002561/QNISáng 7h00 – 11h30
4
Nguyễn Thu Hằng
tịch số 26/2015/TTLTNữ hộ sinh
Chiều 13h30 -15h00
CCHN
BYT-BNV của Bộ Y tế trung học
Bộ Nội vụ ngày
07/10/2015
Sáng 7h00 – 11h30 Nhân viên.
5
Phạm Hiền Dịu Chưa có
Trung cấp Điều dưỡng
Chiều 13h30 -15h00 Y tế trường
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học
6

Long Văn Sáng

Cán bộ dân số CĐ tin học

Sáng 7h00 – 11h30
Nhân viên
Chiều 13h30 -15h00

XII. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN CÁI RỒNG:
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế Thị trấn Cái Rồng.
2. Địa chỉ: Khu 5 –Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ các ngày trong tuần.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ
Số
chứng
chỉ
Phạm
vi
hoạt
động
sở khám bệnh,
Vi trí
STT
Họ và tên
hành nghề
chuyên môn
chữa bệnh (ghi cụ chuyên môn
thể thời gian làm
việc)
Trạm
0004615/QNI Khám bệnh, chữa bệnh đa Sáng 7h00 – 11h30
1
Bùi Thị Kim Cúc
trưởng, Bác
khoa
Chiều 13h30 -15h00
- CCHN
sĩ đa khoa.
- Thực hiện nhiệm vụ của
chức danh điều Dưỡng
theo qui định tại Thông tư
Nhân viên,
0004834/QNI
Sáng 7h00 – 11h30
2
Nguyễn Thị Hậu
liên tịch số
CĐ điều
Chiều 13h30 -15h00
- CCHN
26/2015/TTLT-BYTdưỡng
BNV của Bộ Y tế - Bộ
Nội vụ ngày 07/10/2015.
- Thực hiện nhiệm vụ của
chức danh điều Dưỡng
theo qui định tại Thông tư
Nhân viên,
0004625/QNI
Sáng 7h00 – 11h30
3
Phạm Thị Sen
liên tịch số
ĐH điều
Chiều 13h30 -15h00
- CCHN
26/2015/TTLT-BYTdưỡng
BNV của Bộ Y tế - Bộ
Nội vụ ngày 07/10/2015.
- Thực hiện nhiệm vụ của
chức danh điều Dưỡng
theo qui định tại Thông tư
Nhân viên,
0002525/QNI
Sáng 7h00 – 11h30
4
Từ Bích Thủy
liên tịch số
ĐH điều
Chiều 13h30 -15h00
- CCHN
26/2015/TTLT-BYTdưỡng
BNV của Bộ Y tế - Bộ
Nội vụ ngày 07/10/2015.
Chưa có
Sáng 7h00 – 11h30 Nhân viên,
5
Vũ Anh Dũng
Y sỹ đông y
Chiều 13h30 -15h00 Dân số
CCHN
Nhân viên.
Sáng 7h00 – 11h30
6
Nguyễn Thị Yên Chưa có
CĐ Điều dưỡng
Y tế trường
Chiều 13h30 -15h00
học
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Phòng Y tế báo cáo và kính đề nghị Sở Y tế đăng tải danh sách đăng ký người
hành nghề tại các Trạm Y tế trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (báo cáo);
- Phòng nghiệp vụ Y-Sở Y tế (báo cáo);
- UBND huyện (báo cáo);
- Lưu: PYT.

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Người ký: Phòng Y tế
Email:
phongyt.vd@quangnin
h.gov.vn
Cơ quan: Huyện Vân
Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
Thời gian ký:
10.04.2020 16:10:52
+07:00

Từ Tú Hùng
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