
  

UBND THÀNH PHỐ CẨM PHẢ 

PHÒNG Y TẾ 

 

Số: 38 /PYT 
V/v bổ sung danh sách tham gia khám 

bệnh bảo hiểm y tế trại Trạm Y tế 

phường Cẩm Sơn. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Phả, ngày  18  tháng  02  năm 2021 

 

Kính gửi:   - Sở Y tế Quảng Ninh; 

        - Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế Quảng Ninh. 

 

Căn cứ Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 của UBND thành 

phố Cẩm phả về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Trạm trưởng Trạm 

Y tế phường Cẩm Sơn. Phòng Y tế báo cáo bổ sung danh sách tham gia khám 

bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế phường Cẩm Sơn như sau:  

1. Họ và tên: Trần Thị Xuân. Sinh ngày 11/07/1969. 

- Số CCHN: 0003523/QNI-CCHN cấp ngày 10/09/2015 của Sở Y tế Quảng 

Ninh. 

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 1450/SYT – GPHĐ ngày 

15/06/2020 của Sở Y tế Quảng Ninh. 

- Văn bằng chuyên môn: Y sỹ cơ sở. 

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: khám bệnh, chữa bệnh đa khoa tại Trạm 

Y tế. 

- Địa điểm hành nghề: Tổ 3 khu Tây Sơn 2 - phường Cẩm Sơn - thành phố 

Cẩm Phả. 

Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định cũng 

như thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân 

trên địa bàn. 

Phòng Y tế thành phố Cẩm phả kính đề nghị Sở Y tế Quảng Ninh quan tâm 

xem xét phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (b/c) 

- Lưu: PYT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Lê Đức Khanh 
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