
  

UBND TỈNH TÂY NINH     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ Y TẾ                                    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

    

    Số:           /SYT-NV                           Tây Ninh, ngày       tháng       năm 2020 

V/v: công bố cơ sở đủ điều kiện 

        khám sức khỏe theo  

   Nghị định 109/2016/NĐ-CP 

 

          Kính gửi:  

                                              - Sở Giao thông vận tải; 

                                              - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

                                              - Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.  

                                                 

        Thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về việc 

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

động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

        Căn cứ  Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc 

Hướng dẫn khám sức khỏe (KSK). 

       Thông tư 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 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.  

       Căn cứ Công văn số 57/VBCB-BVXATN ngày 10 tháng 9 năm 2020 của 

Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ 

điều kiện thực hiện khám sức khỏe bao gồm có yếu tố nước ngoài và cho người lái 

xe. 

         Nay Sở Y tế thông báo đến Sở Giao thông vận tải; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Các 

cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh danh sách công bố đủ điều kiện 

khám sức khỏe của các đơn vị theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP và được đăng tải 

trên website của Sở Y tế. 

         (đính kèm danh sách) 

        Đề nghị các đơn vị khám, chữa bệnh đã được công bố thực hiện nghiêm các 

quy định về KSK theo quy định.   

         Các cơ sở còn lại khác trên địa bàn tỉnh nếu đủ điều kiện về KSK theo quy 

định, tiếp tục hoàn tất hồ sơ gửi về Phòng Nghiệp vụ -Sở Y tế để xem xét, công 

bố./. 

 
   Nơi nhận:                  
 - Như trên;                                                                                                        

-  - Ban GĐ SYT;  

   - Web site Sở Y tế ; 

-  - Lưu: VP, NV. 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 



 

 

CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE CỦA CÁC ĐƠN 

VỊ THEO NGHỊ ĐỊNH 109/2016/NĐ-CP 

(Đính kèm Công văn số         /SYT-NV, ngày          tháng       năm 2020) 

 
Số 

TT 

Tên đơn vị Đã được 

cấp giấy 

phép hoạt 

động 

Đã được 

công bố 

KSK theo 

TT14/2013 

Đã được công 

bố KSK lái xe 

theo 

TTLT24/2015 

Đã được 

công bố 

KSK 

thuyền 

viên theo 

TT22/2017 

1 

 

BV Đa khoa tỉnh X X X  

2 

 

BV ĐKTN Cao Văn Chí X X   

3 

 

TTYT Bến Cầu X X   

4 

 

TTYT Trảng Bàng X X   

5 

 

TTYT Gò Dầu X X X 

Khám ngày 

thứ 7/hàng 

tuần 

 

6 

 

TTYT Thành Phố X X X  

7 

 

TTYT Tân Biên X X   

8 

 

TTYT Tân Châu X X   

9 

 

TTYT Châu Thành X X   

10 

 

TTYT Hòa Thành X X X  

11 

 

 TTYT Dương Minh 

Châu 

X X   

12 

 

BV ĐKTN Lê Ngọc 

Tùng 

X X 

KSK có 

yếu tố 

nước ngoài 

(thứ 7 và 

CN/hàng 

tuần) 

X 

Khám ngày 

thứ 7 và 

CN/hàng tuần 

 



13 

 

BV ĐD&PHCN X    

14 

 

BV YHCT X    

15 

 

BV Lao&BP X    

16 TTYT Công ty cổ phần 

Cao su Tây Ninh 

X X   

17 Phòng khám Đa khoa 

Phúc An Sài Gòn 

X X   

18 Bệnh viện Đa khoa 

Xuyên Á Tây Ninh  
x x  

KSK có 

yếu tố 

nước ngoài 

(Từ thứ hai 

đến chủ 

nhật) 

x  
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