
 UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn sử dụng CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh đã được 

cấp và phạm vi hoạt động 

chuyên môn ghi trên CCHN 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Lai Châu, ngày      tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở hành nghề y ngoài công lập. 

Căn cứ Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về 

việc quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh. 

Để đáp ứng công tác khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) của người hành nghề 

KBCB theo đúng quy định về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên Chứng 

chỉ hành nghề (CCHN) KBCB tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế quy 

định phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên CCHN đã được Sở Y tế Lai Châu 

cấp trước ngày 29/02/2020 cho người hành nghề KBCB thực hiện như sau: 

1) Tất cả người hành nghề KBCB đã được cấp CCHN trước ngày 29/02/ 

2020: được tiếp tục sử dụng CCHN đã cấp mà không phải thực hiện thủ tục thay 

đổi phạm vi hoạt động chuyên môn. 

2) Phạm vi hoạt động chuyên môn: 

a) Tất cả người hành nghề KBCB có văn bằng bác sỹ đa khoa đã được cấp 

CCHN có phạm vi hoạt động chuyên môn là: KBCB đa khoa hoặc KBCB đa 

khoa theo hệ (Nội, Ngoại, Nhi ...) hoặc KBCB đa khoa, thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sỹ hoặc các trường hợp ghi khác (nếu có). 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 4, Thông tư 35/2019/ TT-BYT (sau đây gọi tắt là TT35). 

b) Người hành nghề KBCB có văn bằng bác sỹ chuyên khoa đã được cấp 

CCHN có phạm vi hoạt động chuyên môn là: KBCB theo chuyên khoa (Nội, 

Nhi, Da liễu ... ) hoặc các trường hợp ghi khác (nếu có). 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 4, TT35. 

c) Người hành nghề KBCB có văn bằng chuyên môn khác: tiếp tục thực 

hiện phạm vi hoạt động chuyên môn đã được ghi trên CCHN đã cấp và được 

thực hiện các kỹ thuật khác quy định tại TT35 (nếu có). 
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3) Giao người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KBCB: 

- Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành 

nghề đã cấp, văn bằng, chứng chỉ/chứng nhận và năng lực của người hành nghề 

để giao cho người hành nghề bằng văn bản được thực hiện các chuyên môn kỹ 

thuật cụ thể tại cơ sở KBCB do mình phụ trách theo quy định tại Phụ lục I (đối 

với bác sỹ) và Phụ lục II (đối với bác sỹ chuyên khoa) ban hành kèm theo TT35 

của Bộ Y tế. 

- Văn bản giao thực hiện các kỹ thuật chuyên môn phải được ban hành 

trước ngày 29/02/2020. 

4) Nội dung quy định tại văn bản này là cơ sở để thanh quyết toán chi phí 

KBCB BHYT và kiểm tra giám sát việc thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn kỹ thuật đối với người hành nghề KBCB. 

Trên đây là Văn bản hướng dẫn sử dụng CCHN KBCB đã được cấp và 

phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên CCHN. Căn cứ Văn bản này đề nghị 

các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Lai Châu (b/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh Lai Châu (p/h); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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