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THÔNG BÁO 

Cập nhật thông tin thay đổi trong hồ sơ Công bố của Cơ sở Tư vấn và 

điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm y tế huyện Thạch An trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Y tế  

 

Ngày 03/10/2022 Sở Y tế Cao Bằng nhận được Đơn đề nghị Công bố đủ 

điều kiện điều trị nghiện chất đạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế cuả Trung 

tâm Y tế huyện Thạch An.  

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 90/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ quy định về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; căn 

cứ Quyết định số 58/QĐ - SYT ngày 20/01/2022 của Sở Y tế Cao Bằng về việc 

các phòng chức năng và các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm y tế huyện 

Thạch An trực thuộc Sở Y tế Cao Bằng. Sở Y tế thông báo thông tin thay đổi 

nhân sự được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Cao Bằng (có 

bảng phụ lục chi tiết kèm theo). 

Ngoài nội dung thay đổi về nhân sự được cập nhật tại văn bản này thì Hồ 

sơ công bố của Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm y tế huyện 

Thạch An đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại văn bản công 

bố số 2555/VBCB-SYT ngày 10/10/2019 và Thông báo số 2063/TB - SYT ngày 

29/4/2022 của Sở Y tế Cao Bằng không thay đổi gì thêm. 

Sau khi Sở Y tế Cao Bằng cập nhật thông tin thay đổi trong hồ sơ công bố 

của Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm y tế huyện Thạch An 

trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế. Người đứng đầu Trung tâm y tế huyện 

Thạch An chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế Cao 

Bằng về tính chính xác của hồ sơ đề nghị công bố và tổ chức triển khai theo quy 

định./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Thạch An;  

- Công an huyện Thạch An; 

- Giám đốc Sở Y tế;  

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phòng thuộc Sở Y tế;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trung tâm y tế huyện Thạch An; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

        
 

Nông Văn Thánh 
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NỘI DUNG  

Cập nhật thông tin thay đổi trong hồ sơ Công bố của Cơ sở Tư vấn và điều trị nghiện chất thuộc Trung tâm y tế huyện 

Thạch An trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế  

 

TT Họ và tên 

Vị trí việc làm tại 

cơ sở điều trị đã 

công bố 

Chế độ làm việc tại 

cơ sở điều trị 

Nội dung thay đổi Vị trí việc làm tại cơ 

sở điều trị 
Ghi chú 

1 

 

Nông Đình Doanh 

 

Bác sĩ phụ trách 

chuyên môn 
Kiêm nhiệm 

Bác sĩ phụ trách chung. Phụ trách chuyên 

môn kỹ thuật toàn thời gian trong thời 

gian BS Hoàng Thị Thanh Bình đi học 

theo Quyết đinh số 2147/QĐ-SYT ngày 

28/9/2022 từ ngày 30/9/2022 đến hết ngày 

31/12/2022. 

Vị trí việc làm tại cơ sở 

điều trị thay đổi 

2 Hoàng Thị Thanh Bình 

Bác sĩ phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật (phụ trách 

khoa) 

Toàn thời gian Bác sĩ phụ trách chuyên môn 
Vị trí việc làm tại cơ sở 

điều trị thay đổi 

3 Trần Văn Hùng 

Bác sĩ phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật 

Kiêm nhiệm Bác sĩ điều trị 
Vị trí việc làm tại cơ sở 

điều trị thay đổi 

4 Hoàng Thị Tuyết  Kiêm nhiệm Bác sĩ điều trị Nhân sự mới 



5 Nông Thị Đông 
Nhân viên hành 

chính 
Toàn thời gian 

Nhân viên hành chính, kiêm nhân viên cấp 

phát thuốc 

Bổ xung nhiệm vụ trong Vị 

trí việc làm 

6 Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Nhân viên xét 

nghiệm 
Toàn thời gian 

Nhân viên xét nghiệm, kiêm nhân viên 

cấp phát thuốc 

Bổ xung nhiệm vụ trong Vị 

trí việc làm 

7 Nông Thị Hải Băng 
Nhân viên xét 

nghiệm 
Kiêm nhiệm 

Nhân viên xét nghiệm, kiêm nhân viên 

cấp phát thuốc 

Bổ xung nhiệm vụ trong Vị 

trí việc làm 

8 Đinh Thị Đan Quế 

Nhân viên bảo 

quản và cấp phát 

thuốc 

Kiêm nhiệm Nhân viên cấp phát thuốc 
Bổ xung nhiệm vụ trong Vị 

trí việc làm 

9 Hoàng Thị Phương Thảo  Kiêm nhiệm Nhân viên cấp phát thuốc Nhân sự mới 

10 Nông Minh Thuấn  Kiêm nhiệm Nhân viên cấp phát thuốc Nhân sự mới 

11 Đinh Công Dưỡng  Kiêm nhiệm Nhân viên cấp phát thuốc Nhân sự mới 

12 Hoàng Thị Huế  Kiêm nhiệm Nhân viên cấp phát thuốc Nhân sự mới 

13 Nông Quốc Huy  Kiêm nhiệm Nhân viên Thủ Kho 
Nhân sự mới (thay Nông 

Minh Thái) 

14 Nông Thị Hương Ly  Kiêm nhiệm Nhân viên Thủ Kho Nhân sự mới 

15 La Quang Thảo  Kiêm nhiệm Kế toán thu 
Nhân sự mới (thay Lương 

Thị Thu Toàn) 
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