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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2830/SYT-YDQLHN 
V/v Phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa 

công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều 

kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 

14/2013/TT-BYT và Thông tư số 

24/2015/TTLT-BYT-BGTVT. 

Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Y tế Trọng Nghĩa. 

 

Sở Y tế nhận được Văn bản công bố số 04/VBCB-PKĐKTN ngày 20 

tháng 8 năm 2019 của Phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa về việc công bố cơ sở 

đủ điều kiện khám sức khỏe tại Phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất văn bản tự công bố số 04/VBCB-PKĐKTN của Phòng khám 

đa khoa Trọng Nghĩa thuộc Công ty TNHH Y tế Trọng Nghĩa, địa chỉ: Số 156, 

Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về việc 

công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư 

số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe và Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 

tháng 8 năm 2015 của liên Bộ Y tế và 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 khỏe cho người lái xe. 

2. Phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa thuộc Công ty TNHH Y tế Trọng 

Nghĩa chịu trách nhiệm: 

- Thực hiện việc khám sức khỏe cho người lái xe phải đáp ứng đủ các quy 

định về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phạm vi hoạt động chuyên môn 

và các quy định khác theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 

của liên 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 khỏe cho người lái xe và Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động, kết quả khám sức khỏe 

của đơn vị theo quy định và lưu giữ các kết quả khám sức khỏe. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động khám sức khỏe do đơn vị thực hiện vào báo 

cáo hoạt động chung của đơn vị về Sở Y tế theo quy định về thống kê, báo cáo. 

Trên đây là ý kiến của Sở Y tế đến Phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa 

thuộc Công ty TNHH Y tế Trọng Nghĩa biết và triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Công bố Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, YDQLHN. 
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