UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ Y TẾ
Số: 951 /SYT-QLHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 15

tháng 05 năm 2020

V/v trả lời ý kiến công dân
từ cổng thông tin điện tử
tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 12/05/2020, Sở Y tế Bắc Ninh nhận được ý kiến công dân hỏi “Cháu
là bác sĩ y học dự phòng muốn xin cấp Chứng chỉ hành nghề thì cần những điều
kiện gì?” do Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh chuyển tới.
Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Y tế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 18 và Điều 24 của Luật khám, chữa bệnh trường
hợp công dân hỏi bác sĩ y học dự phòng để cấp chứng chỉ hành nghề thì phải
đáp ứng các điều kiện sau:
1- Có văn bằng chuyên môn về bác sĩ y học dự phòng;
2- Có văn bản xác nhận quá trình thực hành (thời gian là 18 tháng thực
hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh theo quy định điểm a
khoản 1 Điều 24 Luật khám, chữa bệnh 2009);
3- Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
4- Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm
làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của
Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành
bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp
xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian
bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám
bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự ;
Trên đây là ý kiến trả lời công dân của Sở Y tế Bắc Ninh./.
Nơi nhận:
- Như trên (để trả lời);
- Giám đốc Sở Y tế (b/c);
- Lưu: VT, QLHN.
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