
UBND TỈNH  PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY&QLHN 
V/v khám sức khỏe của Phòng khám 

đa khoa Bạch Mai. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Phú Thọ, ngày          tháng  6  năm 2022 

                     

Kính gửi: Phòng khám đa khoa Bạch Mai trực thuộc  

       Công ty Cổ phần Sao Việt Phú Thọ. 

 

            Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; Thông tư số 14/2013/TT-

BYT, ngày 06/5/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe (gọi tắt là Thông tư số 

14/2013/TT-BYT); Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BYT-BGTVT, ngày 21/8/2015 về 

quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người 

lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe (gọi tắt là Thông 

tư liên tịch số 24/TTLT-BYT-BGTVT). 

Xét hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe của Phòng khám đa khoa Bạch 

Mai trực thuộc Công ty Cổ phần Sao Việt Phú Thọ (gọi tắt là Phòng khám đa khoa 

Bạch Mai), do Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển đến. 

           Sở Y tế có ý kiến sau: 

           1. Đồng ý để Phòng khám đa khoa Bạch Mai triển khai hoạt động khám sức 

khỏe cho các đối tượng được quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT; Tổ chức 

triển khai khám sức khỏe cho người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe 

ô tô quy định tại Thông tư liên tịch số 24/TTLT-BYT-BGTVT. 

2. Yêu cầu Phòng khám đa khoa Bạch Mai thực hiện khám và kết luận, phân loại 

sức khỏe theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT và Thông tư liên tịch 

số 24/TTLT-BYT-BGTVT; Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe theo 

quy định. 

3. Giao Phòng Nghiệp vụ Y và Quản lý hành nghề chủ trì, phối hợp với các bộ 

phận có liên quan liên quan: Kiểm tra, giám sát hoạt động khám sức khỏe tại Phòng 

khám đa khoa Bạch Mai. 

          Vậy, thông báo để Phòng khám đa khoa Bạch Mai tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để th/h); 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN. 
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Trần Minh Khánh 
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