
 

Kính gửi:  

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

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

- Phòng khám đa khoa tư nhân (Đính kèm danh sách) 

 

Thực hiện Công văn số 2826/BYT-KCB ngày 31/05/2022 của Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý công tác khám sức 

khỏe. Sở Y tế đề nghị các đơn vị một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện khám sức khỏe nghiêm túc, đúng theo các quy định của pháp 

luật và các hướng dẫn liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe. 

2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu 

trong việc xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và các nội dung liên quan. 

3. Yêu cầu các cơ sở nâng cao chất lượng trong công tác khám sức khỏe 

người lái xe, đặc biệt chú trọng các chuyên khoa mắt, tâm thần, cơ xương khớp. 

4. Khi có sự thay đổi về một trong các nội dung theo như văn bản đã công 

bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe (địa điểm khám, thời gian 

khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang thiết bị…), đề nghị Đơn vị gửi báo 

cáo về Sở Y tế bằng văn bản trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi có sự 

thay đổi nêu trên. 

Đề nghị các cơ sở thực hiện việc khám sức khỏe nghiêm túc và định kỳ 

tổng hợp báo cáo bằng văn bản theo Biểu mẫu tại Phụ lục 1 gửi về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) và gửi file mềm theo địa chỉ email: 

Lhviet01@angiang.gov.vn. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NVY. 

(Đính kèm CV số 2826/BYT-KCB) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hưng 

  UBND TỈNH AN GIANG 
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Vv tăng cường quản lý công     

tác khám sức khỏe 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 10 tháng  06  năm 2022 



 

Phụ lục 1 

Mẫu báo cáo công tác khám sức khỏe áp dụng đối với Cục Y tế (BCA), Cục 

Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

(Ban hành kèm theo Công văn số 1810/SYT-NVY ngày 10/06/2022 của Sở Y tế) 

 

I. Mốc thời gian báo cáo 

1. Báo cáo số liệu 6 tháng đầu năm 

- Thời gian chốt số liệu: tính từ ngày 01/01 – 30/06 hằng năm 

- Thời hạn nộp: 10/7 hằng năm 

2. Báo cáo số liệu năm 

- Thời gian chốt số liệu: tính từ ngày 01/01 – 31/12 hằng năm 

- Thời hạn nộp: 10/01 hằng năm (của năm kế tiếp) 

II. Biểu mẫu báo cáo 

1. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK không có yếu tố nước ngoài 

- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK có yếu tố nước ngoài… 

- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài…. 

- Tổng số lượt KSK định kỳ…. 

2. Số liệiu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-

BGTVT 

- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK người lái xe… 

- Tổng số lượt KSK người lái xe …. 

- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với người lái xe …. 

3. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 22/2017/TTLT-BYT-BGTVT 

- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt 

Nam… 

- Tổng số lượt KSK thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam …. 

- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam 

…. 

4. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-BYT 

- Tổng số cơ sở KBCB đủ điều kiện KSK nhân viên đường sắt trực tiếp chạy 

tàu… 

- Tổng số lượt KSK nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu …. 

- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu …. 
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