
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-TCCB Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2019 

V/v công bố lại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu đào tạo 

thực hành khối ngành sức khỏe 

 

 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 

 

 Sở Y tế nhận được hồ sơ tự công bố lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp 

ứng yêu cầu đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Sơn La, sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau:  

 Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy 

định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Hiện tại hồ 

sơ tự công bố lại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu đào tạo thực hành 

khối ngành sức khỏe của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đầy đủ theo đúng quy 

định. Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm về tính pháp lý 

của hồ sơ. 

Yêu cầu Văn phòng Sở Y tế cập nhật Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La đáp 

ứng yêu cầu đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe trên trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công; 

- Đ/c Nguyễn Thị Anh; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hải 
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