
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3219/SYT-NVY 

V/v triển khai khám sức khỏe. 

       Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

Kính gửi: Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế. 

Sở Y tế nhận được văn bản Công bố số 679/VBCB-BVH ngày 06/11/2019 

của Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe. Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-

BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe. Qua rà 

soát hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến: 

Đơn vị được phép triển khai công tác khám sức khỏe không có yếu tố nước 

ngoài, theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT, trong quá trình triển 

khai, đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

- Đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân 

lực trong công tác khám sức khỏe theo Hồ sơ công bố. Thực hiện đúng quy trình 

khám sức khỏe, phân loại sức khỏe, cấp giấy khám sức khỏe ... theo các quy 

định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết 

quả khám sức khỏe do cơ sở thực hiện.  

- Không tổ chức khám sức khỏe cho người điều khiển phương tiện giao 

thông cơ giới.  

- Tổng hợp kết quả hoạt động khám sức khỏe và báo cáo khi có yêu cầu 

của cơ quan quản lý. Báo cáo bằng văn bản trường hợp có sự thay đổi về tên 

cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và phạm vi chuyên môn đã 

công bố đủ điều kiện khám sức khỏe. 

Sở Y tế thông báo đến Bệnh viện Giao thông Vận tải Huế được biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh TTH; 

- Ban giám đốc SYT; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
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