
BỘ Y TẾ 

 

Số:            /BYT - KCB  
V/v thực hiện cấp bổ sung phạm vi 

hoạt động chuyên môn đối với 

người hành nghề là bác sỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục Y tế Bộ Công an. 

 

Trong quá trình triển khai thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009, qua 

kiểm tra giám sát và báo cáo của các Sở Y tế phản ánh một số vướng mắc, khó 

khăn trong việc cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với chuyên 

khoa khác với chuyên khoa đã được cấp cho người hành nghề. Để tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc này, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thực hiện việc cấp bổ sung 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh (trừ bác sỹ chuyên khoa y học cổ truyền thực 

hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4018/BYT-YDCT ngày 28/7/2020 của 

Bộ Y tế), như sau: 

1. Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sỹ (bác 

sỹ có phạm vi hoạt động chuyên môn là đa khoa hoặc chuyên khoa) đã được 

cấp chứng chỉ hành nghề KBCB sau khi có thêm văn bằng chuyên khoa I, 

chuyên khoa II và người hành nghề có đơn đề nghị theo quy định thì được bổ 

sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên khoa theo đúng văn bằng chuyên 

môn đã được đào tạo. 

2. Tiếp tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cho bác sỹ theo 

quy định tại Khoản 01 Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ bổ sung sửa đổi một số quy định liên quan đến đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế:  

2.1. Đối với bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt 

động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, khi có thêm chứng chỉ, 

chứng nhận đào tạo từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (trong đó có 

cả chứng chỉ, chứng nhận định hướng chuyên khoa bắt đầu đào tạo trước ngày 

09/7/2019 là ngày ban hành Công văn số 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về 

việc không đào tạo định hướng chuyên khoa) thì được bổ sung chuyên khoa 

đó vào phạm vi hoạt động chuyên môn (trừ chuyên khoa răng hàm mặt).  

2.2. Đối với bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt 

động chuyên môn là khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa (trừ bác sỹ răng hàm 

mặt, bác sỹ y học dự phòng), khi có thêm chứng chỉ, chứng nhận đào tạo từ 6 

tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (trong đó có chứng chỉ định hướng 

chuyên khoa bắt đầu đào tạo trước ngày 09/7/2019 là ngày ban hành Công 
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văn số 3928/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc không đào tạo định hướng 

chuyên khoa) thì được bổ sung chuyên khoa đó vào phạm vi hoạt động 

chuyên môn và chỉ được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn chuyên 

khoa cùng hệ với chuyên khoa đã được cấp. Các chuyên khoa theo quy định 

tại Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 13/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy 

định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh được phân theo hệ như sau:  

a) Các chuyên khoa thuộc hệ nội: Hồi sức cấp cứu và Chống độc, Nội 

khoa, Nhi khoa, Da liễu, Tâm thần, Nội tiết, Gây mê hồi sức, Ung bướu, 

Huyết học - truyền máu, Phục hồi chức năng, Nội soi chẩn đoán; 

b) Các chuyên khoa thuộc hệ ngoại: Ngoại khoa, Lao (ngoại lao), Bỏng, 

Phụ sản, Nội soi chẩn đoán - can thiệp, Vi phẫu, Phẫu thuật nội soi, Tạo hình- 

Thẩm mỹ, Mắt, Tai Mũi Họng;  

c) Các chuyên khoa thuộc hệ cận lâm sàng: Điện quang (bao gồm Chẩn 

đoán hình ảnh), Y học hạt nhân, Thăm dò chức năng, Huyết học, Hoá sinh, Vi 

sinh, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh - tế bào học. 

3. Đối với các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên 

khoa mà người hành nghề đã được cấp, người hành nghề được thực hiện kỹ 

thuật sau khi có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo kỹ thuật chuyên môn đó 

do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho phép thực hiện bằng văn bản, 

mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Y tế, 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh với Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh) để xem xét, giải quyết. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 

- Cục QLYDCT, Cục KHCNĐT, Vụ PC (để p/h); 

- Lưu: VT, KCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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