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khám sức khỏe  

An Giang, ngày 10  tháng01 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện Sản Nhi An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa Bình Dân, Hạnh Phúc, Nhật Tân; 

- Phòng khám đa khoa Agimedic, Duy Tân, Mỹ An. 

 

Thời gian qua, Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến công tác khám sức khỏe: Thông tư số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn 

khám sức khỏe; Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về 

tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, 

khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô; Thông tư số 22/2017/TT-BYT 

ngày 12/5/2017 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của tuyền viên làm việc trên tàu 

biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên, Thông tư số 

17/2018/TT-BYT ngày 06/08/2018 sửa đổ bổ sung Thông tư số 22/2017/TT-BYT. 

Thực hiện Công văn số 7611/BYT-KCB ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường quản lý công tác khám sức sức khỏe. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

có tổ chức KSK thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản chỉ đạo có liên quan đến hoạt động khám sức khỏe.  

2. Phân công cán bộ theo dõi, cập nhật hàng ngày việc khám, cấp giấy 

chứng nhận sức khỏe nhằm hạn chế việc làm giả giấy KSK. 

3. Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an trên địa bàn, 

các phóng viên báo dài để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh 

những trường hợp cố ý làm sai quy định. 

4. Trung tâm Y tế huyện, thành phố đã sáp nhập thực hiện việc công bố lại 

cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT. 

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

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban Giám đốc;  

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

       Trịnh Hữu Thọ 
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