
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY Bình Định, ngày      tháng 8 năm 2022 

V/v chấn chỉnh việc đăng ký 

hành nghề ngoài giờ hành chính 

đối với viên chức  

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Luật Viên chức năm 2010; 

Căn cứ Điều 12 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 

Theo đó, viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được 

giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thường xuyên tự kiểm tra, rà 

soát công tác quản lý đối với việc hành nghề ngoài giờ hành chính của viên 

chức thuộc thẩm quyền; đặc biệt đối với các trường hợp viên chức đăng ký 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi của đơn vị trong khoảng thời 

gian ngoài giờ hành chính thì phải có văn bản đồng ý của người đứng đầu đơn 

vị theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BV Phong - Da liễu TƯ Quy Hòa; 

- BV Quân Y 13;                                   (phối 

- BV Chỉnh hình - PHCN Quy Nhơn;   hợp) 

- Viện SR-KST-CT Quy Nhơn; 

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; 

- Các Phòng khám đa khoa tư nhân; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TCCB, Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trung 
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