
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /SYT-QLHN 
V/v công khai thông tin của lãnh đạo, 

chuyên viên phụ trách cấp Giấp chứng 

nhận kinh doanh có điều kiện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2023 

 

 
      Kính gửi: Trung tâm Thông tin – Tin học, Văn phòng  

      Uỷ ban nhân dân thành phố  

 

 

Thực hiện Công văn số 18/UBND-TC2 ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố  về việc tập trung đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 

nâng cấp chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố. Sở Y tế thành phố Hải 

Phòng cung cấp danh sách cán bộ phụ trách các lĩnh vực cấp Giấp chứng nhận 

kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi giải quyết của Sở, cụ thể như sau: 

TT 
Lĩnh vực cấp 

phép 

Họ và tên Lãnh 

đạo/ Chuyên 

viên phụ trách 

Chức vụ 
Số điện 

thoại 

Ghi 

chú 

1 

Thủ tục Cấp, cấp 

lại, điều chỉnh nội 

dung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

Nguyễn Tiến Sơn Phó Giám đốc Sở Y tế 0903411256 
  

Nguyễn Thị Kim 

Ngân 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Hành nghề Y dược tư 

nhân 

0936951554 

  

2 

Thủ tục Cấp, cấp 

lại, điều chỉnh nội 

dung Giấy phép 

hoạt động cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Trần Quốc Trinh Phó Giám đốc Sở Y tế 0913085115 
  

Khúc Quỳnh Mai 

Chuyên viên Phòng Quản 

lý Hành nghề Y dược tư 

nhân 

0333832333  

  
 

 

 

 

 

 Đề nghị Trung tâm Thông tin – Tin học, Văn phòng Uỷ ban nhân dân 

thành phố tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- VP  SYT (để đăng tải lên cổng TTĐT); 

- Lưu: VT; QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Sơn 
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