
 

Kính gửi:  

 - Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

- Phòng khám đa khoa Mỹ An; 

- Phòng khám đa khoa Medic An Giang. 

Thực hiệnKế hoạch số 05/KH-ATGT ngày 01/3/2019của Ban an toàn giao 

thông tỉnhvề việc kiểm tra thực hiện quy định pháp luật về trật tựATGT trong lĩnh 

vực kinh doanh vận tải;công tác cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe và 

người học lái xe;công tác đào tạosát hạch lái xe-cấpđổi giấy phép lái xe trên địa 

bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng theovăn bản quy phạm pháp luật liên 

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

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(Giấy khám sức khỏe phải đúng 

theo quy định của các Phụ lục đính kèm). 

2. Bệnh viện đa khoa công lập, Trung tâm Y tế huyện/thành phố:Chuẩn bị 

một số nội dung liên quan đến lấy mẫu xét nghiệm khi Sở Y tế có yêu cầu trưng 

dụng như: Kỹ thuật viên lấy mẫu, các y dụng cụ lấy mẫu (bơm kim tiêm, ống lưu 

mẫu, phiếu tiếp nhận….) liên quan đến chất ma túy và nồng độ cồn trong máu. 

3. Trong quá trình Đoàn kiểm tra tại các Doanh nghiệp vận tải, Hợp tác xã vận 

tải nếu phát hiện cơ sở y tế nào cấp giấy khám sức khỏe sai sẽ bị xử lý theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị chuẩn bị như các nội dung đã nêu./. 

* Ghi chú:  

- Kinh phí do Ban an toàn giao thông tỉnh chi trả theo quy định hiện hành. 

- Do yêu cầu công việc lịch kiểm tra sẽ cho các đơn vị hay trước 01 ngày 

(do BS. Đường liên hệ) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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SỞ Y TẾ 

  
Số: 908 /SYT-NVY 

Vv kiểm tra công tác khám sức 

khỏe đối với người lái xe ô tô. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 5 tháng 4 năm 2019 
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