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Số:         /TB-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày     tháng 08 năm 2022  

 

THÔNG BÁO  

 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe 
 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt 

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

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/TT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 

của Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái 

xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế 

khám sức khoẻ cho người lái xe. 

Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe với một số thông tin như sau: 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe: 

Stt Tên cơ sở  Địa chỉ cơ sở  
Phạm vi công bố             

của cơ sở 

Thời gian bắt 

đầu công bố 

1. 

Bệnh viện 

đa khoa 

Huỳnh 

Trung Dũng 

Số 334 Quốc lộ 91, khóm 

Vĩnh Hưng, thị trấn Vĩnh 

Thạnh Trung, huyện 

Châu Phú, An Giang 

- Khám sức khoẻ cho 

người lái xe ô tô. 

- Khám sức khoẻ người 

lao động, làm việc. 

Từ ngày 

30/08/2022 

 2. Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng ngưng hoạt động từ ngày 

16/03/2021 tại Quyết định số 320/QĐ-SYT ngày 16/ 03/2021 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh An Giang. Lý do: Thay đổi loại hình hoạt động từ Phòng khám đa khoa 

thành Bệnh viện đa khoa. 

Trên đây là danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện thực 

hiện khám sức khỏe./. 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Thanh Tra Sở Y tế (để biết);  

- BVĐK Huỳnh Trung Dũng (để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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