
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /TB- SYT    Cao Bằng, ngày 01 tháng 6  năm 2022 
   

  

THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung Nhân sự Khoa Tư vấn và điều trị nghiện 

chất (Cơ sở điều trị Methadone) thuộc Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh 

 

Sở Y tế Cao Bằng nhận được Tờ trình số 214/TTr -TTYT ngày 30/5/2022 

của Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh về việc đề nghị Sở Y tế xem xét công 

bố bổ sung nhân sự làm việc tại Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh. 

Căn cứ theo 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 và Thông 

báo số: 1484/TB-SYT ngày 25/3/2022 Sở Y tế Cao Bằng về việc thay đổi thông 

tin về Tên cơ sở và nhân sự trong hồ sơ đã công bố Cơ sở đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Trung tâm y tế huyện 

Trùng Khánh. Sở Y tế thông báo:  

1. Bổ sung nhân lực cho Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất (Cơ sở điều 

trị Methadone) thuộc Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh. Địa điểm Tổ 6, Thị 

trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cụ thể như sau: 
 

TT Họ và tên Trình độ 

chuyên 

môn 

Chế độ làm 

việc 

Vị trí việc làm Ghi 

chú 

1 Ngô Thị Hiệp Bác sĩ Kiêm nhiệm Bác sĩ khám 

chữa bệnh. 

 

(có hồ sơ chi tiết kèm theo Tờ trình số 214/TTr -TTYT ngày 30/5/2022 

của Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh). 

2. Sau khi Sở Y tế Cao Bằng thông báo Trung tâm y tế huyện Trùng 

Khánh chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng về 

tính chính xác và tính trung thực của hồ sơ bổ sung./.  

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Trùng Khánh;  

- Công an huyện Trùng Khánh; 

- 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 Trùng Khánh; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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