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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người lái xe 
 

 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVTngày 

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. 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích  

          - Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc khám sức khỏe cho 
người lái xe, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. 

- Đánh giá việc chấp hành  của các cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe 
theo  quy định của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vân tải. 

 - Sau kiểm tra đưa ra được những kiến nghị và giải pháp để nâng cao chất 

lượng khám sức khỏe cho người lái xe tại địa bàn tỉnh. 

 2. Yêu cầu  

 - Các cơ sở khám, sức khỏe trong tỉnh chuẩn bị báo cáo đầy đủ  theo các 

nội dung đoàn sẽ kiểm tra. 

 - Các thành viên Đoàn kiểm tra chủ động nghiên cứu các tài liệu liên 
quan đến kiểm tra theo lĩnh vực phụ trách.  

- Có sự phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời 
gianvà đúng quy định của Pháp luật đối với nội dung kiểm tra hoạt động khám 
sức khỏe cho người lái xe. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG 

1. Đối tượng kiểm tra 

Toàn bộ 100% các cơ sở đủ điều kiệm khám sức khỏe cho người lái xe tại 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn . 

2. Nội dung kiểm tra 

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực đảm bảo cho 
công tác khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định. 

- Công tác phân loại, kết luận và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái 
xe. 
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- Công tác mở sổ theo dõi, lưu trữ giấy khám sức khỏe theo quy định. 

- Công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất. 

- Công tác thu phí khám sức khỏe …   

III. THỜI GIAN 

         1. Thời gian kiểm tra : từ ngày 02/4/2019 đến 20/4/2019 ( lich kèm  

Theo, nếu thay đổi lịch Sở Y tế sẽ thông báo trực tiếp cho đơn vị ). 

         2.Thời điểm kiềm tra: số liệu báo cáo từ ngày 02/01/2018 đến 
30/03/2019. 

IV. ĐỊA ĐIỂM 

Tại cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
          1. Phòng Nghiệp vụ Y: tham mưu Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, 

xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổng hợp báo cáo sau kiểm tra. 

           2. Văn phòng Sở: đảm bảo phương tiện cho đoàn kiểm tra theo kế hoạch. 

          3. Các phòng liên quan: cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra theo Quyết 

định. 

          4. Các đơn vị được kiểm tra: chuẩn bị báo cáo trước đoàn và bố trí các 

thành phần liên quan làm việc cùng đoàn kiểm tra. 

          Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác khám sức khỏe cho người lái xe 

của Sở Y tế Lạng Sơn ./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Công an tỉnh (Phối hợp); 
- Sở Giao thông vận tải (Phối hợp); 
- Các cơ sở KSK lái xe; 
- Giám đốc Sở ( báo cáo); 
- Các phòng trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT,NVY( PĐC). 

              

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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LỊCH KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE 
 (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SYT, ngày      tháng 3 năm 2019) 

STT Đơn vị được kiểm tra, đánh giá Thời gian 

1. TTYT huyện Hữu Lũng Sáng từ 8h00  02/04/2019 

2. TTYT huyện Chi Lăng 
Chiều từ 14h00 

02/04/2019 

3. TTYT huyện Đình Lập 
Sáng từ 8h00  03/04/2019 

4. TTYT huyện Lộc Bình 
Chiều từ 14h00 03/04/2019 

5. TTYT huyện Bắc Sơn 
Sáng từ 8h00  

04/04/2019 

6. TTYT huyện Bình Gia Chiều từ 14h00 04/04/2019 

7. TTYT huyện Tràng Định Sáng từ 8h00  05/04/2019 

8. TTYT huyện Cao Lộc Chiều từ 14h00 05/04/2019 

9. TTYT huyện Văn Quan Sáng từ 8h00  09/04/2019 

10. Trung tâm Giám định Y khoa Chiều từ 14h00 09/04/2019 

11. Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn Sáng từ 8h00 10/04/2019 

12. Phòng khám đa khoa Xứ Lạng Chiều từ 14h00 10/04/2019 

13. Bệnh viện Đa khoa tỉnh  Sáng từ 8h00  11/04/2019 

14. PK  Đa khoa Trung tâm Lạng Sơn Chiều từ 14h00 11/04/2019 

15. Phòng khám đa khoa Lạng Sơn Sáng từ 8h00  12/04/2019 

16. Phòng khám đã khoa Minh Tuyết Chiều từ 14h00 12/04/2019 
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17. Phòng khám đa khoa Trường Sinh Sáng từ 8h00 16/04/2019 
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