
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 
Số:1495/SYT-NVY 

V/v hậu kiểm hoạt động tổ chức khám 

sức khỏe và khám sức khoẻ lái xe  

tại PKĐK Pháp Việt 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 6 năm 2019  

 

  

Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Pháp Việt. 

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn khám sức khỏe; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 

của Liên Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của 

người lái xe, việc khám sức khoẻ định kỳ đối với người lái xe ôtô và quy định về 

cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe;  

Căn cứ kết quả hậu kiểm của Đoàn Sở Y tế ngày 04/6/2019 về công tác tổ 

chức khám sức khoẻ, khám sức khoẻ người lái xe, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Phòng khám Đa khoa Pháp Việt “ĐỦ ĐIỀU KIỆN” tổ chức khám sức 

khoẻ Theo Thông tư 14/2013/TT-BYT.  

2. Phòng khám Đa khoa Pháp Việt “ĐỦ ĐIỀU KIỆN” tổ chức khám sức 

khoẻ cho người lái xe Theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.  

3. Yêu cầu Phòng khám Đa khoa Pháp Việt tổ chức thực hiện hoạt động 

khám sức khoẻ, khám sức khoẻ cho người lái xe theo đúng quy định tại Thông 

tư 14/2013/TT-BYT và Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT. 

Sở Y tế thông báo để Phòng khám Đa khoa Pháp Việt và các đơn vị liên 

quan được biết và thực hiện ./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo SYT; 

- Công an tỉnh (để phối hợp thực hiện); 

- Sở GTVT (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, NVY, Thanh tra.                                             
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hùng 
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