
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:        /TB-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Đình chỉ hoạt động khám sức khoẻ và khám sức khoẻ cho người lái xe 

đối với Phòng khám đa khoa Xứ Lạng 

 

     

           Căn cứ Nghị định 109/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 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 06/05/2013 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn khám sức khỏe; Thông tư Liên tịch số 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 Biên bản kiểm tra số 32/BB-HNY ngày 28/03/2022 của Đoàn 

Kiểm tra số 805 – Sở Y tế Biên bản kiểm tra cơ sở hành nghề y. 

          Sở Y tế Lạng Sơn thông báo: 

Đình chỉ hoạt động khám sức khoẻ và khám sức khoẻ cho người lái xe đối 

với Phòng khám đa khoa Xứ Lạng do không đủ điều kiện về nhân lực theo quy 

định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 23, Nghị định 109/2016/ND-CP ngày 

01/07/2016 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. 

           Sở Y tế Lạng Sơn xin thông báo./. 

  

 

   

Nơi nhận: 
- Cục QLKCB-BYT(báo cáo); 

- Sở Giao Thông&Vận Tải (phối hợp); 

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh (biết);  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- PKĐK Xứ Lạng; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD. 

 

                KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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