
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-SYT Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách các cơ sở hướng dẫn thực hành  

để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

 đối với bác sĩ y khoa trên địa bàn tỉnh Lai Châu                                                                                  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH  LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12, ngày 23 tháng 11 

năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về Hướng 

dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối 

với bác sĩ; 

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 và Quyết định 

số 32/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-

UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ văn bản đăng kí thực hiện hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh, TTYT các huyện (Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, 

Than Uyên và Nậm Nhùn); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ y – Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách các cơ sở hướng dẫn thực hành để cấp chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ y khoa trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu, bao gồm: 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu; 

2. Trung tâm y tế huyện Tam Đường; 

3. Trung tâm y tế huyện Phong Thổ; 

4. Trung tâm y tế huyện Tân Uyên; 

5. Trung tâm y tế huyện Mường Tè; 

6. Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ; 

7. Trung tâm y tế huyện Than Uyên; 

8. Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn. 
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Điều 2. Trách nhiệm của cơ sở hướng dẫn thực hành 

1. Hằng năm, dựa trên nhu cầu của người cần được hướng dẫn thực hành, 

khả năng tiếp nhận người thực hành, cơ sở hướng dẫn thực hành phải xây dựng 

Kế hoạch hướng dẫn thực hành bảo đảm các quy định tại Thông tư số 

21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về Hướng dẫn thực hành để cấp 

chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sĩ (sau đây gọi 

tắt là Thông tư số 21/2020/TT-BYT) 

Cơ sở hướng dẫn thực hành có trách nhiệm gửi Kế hoạch hướng dẫn thực hành 

hằng năm về Sở Y tế trước ngày 31/01 của năm đó. Đồng thời, cơ sở hướng dẫn thực 

hành phải đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ sở đó. 

2. Tổ chức hoạt động hướng dẫn thực hành theo nội dung hướng dẫn thực 

hành và Kế hoạch hướng dẫn thực hành của cơ sở. Cơ sở hướng dẫn thực hành 

phải phân công đơn vị chức năng theo dõi, giám sát, quản lý hoạt động hướng 

dẫn thực hành của cơ sở mình bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định Thông tư 

số 21/2020/TT-BYT. 

3. Cơ sở hướng dẫn thực hành cấp Giấy xác nhận quá trình thực hành cho 

người đã hoàn thành thời gian thực hành trên cơ sở nhận xét của người hướng 

dẫn thực hành quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 21/2020/TT-BYT. 

4. Hằng năm thực hiện báo cáo về hoạt động hướng dẫn thực hành của cơ 

sở hướng dẫn thực hành về Sở Y tế trước ngày 05/01 của năm kế tiếp. 

Điều 3. Trách nhiệm của Phòng Y tế các huyện, thành phố và các phòng 

chức năng của Sở Y tế. 

Các phòng chức năng của Sở Y tế chủ động tham mưu Giám đốc Sở Y tế 

trong tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

Phòng Y tế các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động 

hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

đối với bác sĩ tại các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các 

phòng chức năng Sở Y tế, Trưởng phòng Phòng Y tế các huyện/thành phố và Thủ 

trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- TT.UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (để biết); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Trang thông tin Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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