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V/v tăng cường quản lý công tác 
khám, Giám định Y khoa. 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 8 năm 2018 

                                                      

 

 

     Kính gửi:   

-  Trung tâm Giám định Y khoa; 

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật; 

                                        -  Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

                                        -  Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

(Gọi chung là đơn vị ) 

 

          Để  nâng cao chất lượng công tác khám, chẩn đoán bệnh cấp giấy ra viện, 

khám giám định y khoa (GĐYK) cho các đối tượng đến khám, xác nhận bệnh, 

tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/dioxin (CĐHH), đặc biệt 

là việc lập hồ sơ và khám giám định bệnh tâm thần có liên quan đến CĐHH 

nhằm hoàn thiện hồ sơ để đi khám GĐYK để hưởng chế độ người có công với 

cách mạng. Thực hiện công văn số 4640/BYT-KCB ngày 10/8/2017 của Bộ Y tế 

về việc tăng cường quản lý công tác khám, giám định y khoa. 

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị  triển khai thực hiện như sau: 

1. Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh 

          1.1. Cơ quan thường trực Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh có trách nhiệm 

hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về giám định y khoa cho các Giám 

định viên của tỉnh,huyện đảm bảo việc khám, giám định theo đúng quy định của 

pháp luật. 

          1.2.  Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các huyện/thành phố,các Sở, 

ban, ngành và các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước 

đối với người có công với cách mạng trên địa bàn, kịp thời phát hiện những việc 

làm sai quy chế chuyên môn, hoặc lợi dụng chuyên môn để tiếp tay cho những 

việc làm sai trái của đối tượng, nhằm mục đích trục lợi. Kiên quyết xử lý 

nghiêm minh trước pháp luật những trường hợp cố tình làm sai quy định, vi 

phạm pháp luật trong việc khám giám định bệnh tâm thần để trục lợi. 

2. Các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm kiểm soát Bệnh tật và Trung 

tâm Y tế huyện, thành phố 

2.1. Chỉ đạo các cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng 

ngày, các bác sỹ, nhất là bác sỹ chuyên khoa Tâm thần cần khám lâm sàng cẩn 



thận, chỉ định làm các xét nghiệm và thăm dò chức năng phù hợp theo đúng quy 

chế chuyên môn, chẩn đoán đúng bệnh, tật. Các bác sỹ cần nâng cao năng lực 

chuyên môn và bản lĩnh chính trị, không lạm dụng trong việc khám, chẩn đoán 

và điều trị bệnh tâm thần. 

 Những ca bệnh còn nghi ngờ hoặc khó chẩn đoán cần tổ chức hội chẩn 

chuyên khoa theo quy định để xác định từng bệnh, từng trường hợp cụ thể. Bác 

sỹ chẩn đoán, điều trị đối với bệnh tâm thần và cán bộ chủ trì Hội chẩn phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình. 

2.2. Chỉ Thủ trưởng hoặc cấp Phó của đơn vị mới ký tên, đóng dấu của 

đơn vị vào Giấy ra viện, Bảng tóm tắt Bệnh án điều trị nội trú hoặc Bảng tóm tắt 

Bệnh án điều trị ngoại trú của Đơn vị mình theo mẫu quy định  (không ủy quyền 

cho cấp dưới) và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cấp 

Giấy ra viện, hoặc Bảng tóm tắt Bệnh án điều trị nội trú hoặc ngoại trú đối với 

các bệnh, tật có liên quan đến CĐHH, nhất là bệnh tâm thần của Đơn vị mình.  

2.3. Các Giám định viên chuyên khoa, nhất là Giám định viên chuyên 

khoa tâm thần, các thành viên của Hội đồng GĐYK các cấp khi thực hiện việc 

khám giám định bệnh tâm thần phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, 

thủ tục giám định và những hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám giám 

định, bảo đảm công bằng, chính xác, khách quan. 

Đối với các trường hợp có Giấy ra viện hoặc Bảng tóm tắt Bệnh án điều 

trị với chẩn đoán mắc bệnh Tâm thần có liên quan đến phơi nhiễm với chất 

CĐHH, Giám định viên cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, khai thác kỹ tiền sử, bệnh sử 

của đối tượng. Giám định viên chỉ kết luận bị bệnh tâm thần có liên quan đến 

phơi nhiễm với CĐHH khi đối tượng có giấy tờ ghi nhận quá trình điều trị về 

bệnh tâm thần nêu trên liên tục trong ba năm gần đây của các cơ sở y tế. 

2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế chuyên 

môn trong khám, chữa bệnh. 

         Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên ; 
- Sở LĐTB&XH( phối hợp); 
- Công An tỉnh ( phối hợp); 
- Giám đốc Sở ( B/c); 
- Thanh tra SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

      
 

 

 
 

 Nguyễn Ngọc Tùng 
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