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Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021 

Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ; 

- Y tế Bộ, ngành. 

 

Với vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực khám sức khỏe nói chung và 

khám sức khỏe người lái xe nói riêng, trong những năm qua, Bộ Y tế đã ban 

hành nhiều văn bản về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát đối với công tác 

khám sức khỏe, quy định việc phân cấp, phân quyền đối với Sở Y tế tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương trong việc công bố, cập nhật danh sách, chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có triển khai thực hiện hoạt động 

khám sức khỏe. 

Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông có đăng tải những thông 

tin phản ánh về việc khám và cấp giấy khám sức khỏe không đúng theo quy 

định. Ngày 05/11/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành công văn số 

11789/BGTVT-ATGT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, rà soát việc thực 

hiện các quy định của pháp luật trong công tác cấp, đổi giấy phép lái xe. Tại 

công văn nêu trên có đề cập đến phản ánh của Báo điện tử VTC News ngày 

05/11/2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội: có hiện tượng không cần khám sức 

khỏe vẫn được cấp giấy khám sức khỏe để làm hồ sơ thi cấp, đổi bằng lái xe. 

Để thực hiện ngiêm và tiếp tục tăng cường quản lý công tác khám và cấp 

giấy khám sức khỏe nói chung và khám sức khỏe người lái xe nói riêng, Bộ Y tế 

yêu cầu: 

1. Lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện 

khám sức khỏe; rà soát và cập nhật danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện 

khám sức khỏe trên Website của Sở Y tế, đồng thời thông báo tới các cơ quan, đơn 

vị có liên quan. 

b) Kiểm tra, chỉ đạo Lãnh đạo các cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn nghiêm 

túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật hướng dẫn liên quan đến công tác 

khám sức khỏe; chấn chỉnh ngay các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình 

thanh, kiểm tra của đơn vị; yêu cầu các cơ sở khám sức khỏe trên địa bàn đảm bảo 
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số điện thoại đường dây nóng trên website của Đơn vị hoạt động 24/24 để kịp 

thời tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của các cá nhân, tổ chức liên quan đến 

hoạt động của Đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi 

được yêu cầu liên quan đến việc xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và 

các nội dung liên quan; báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về 

một trong các nội dung theo văn bản đã công bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện 

khám sức khỏe (địa điểm khám, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, 

trang thiết bị…) theo quy định. 

c) Tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, chính quyền địa phương, lực 

lượng công an trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm 

minh các trường hợp cố ý làm trái quy định của pháp luật trong hoạt động khám 

sức khỏe. 

2. Lãnh đạo các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ và Y tế 

Bộ, ngành: 

a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc tổ chức khám và cấp giấy 

khám sức khỏe tại đơn vị khi đã công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe 

theo quy định; báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về một trong 

các nội dung theo như văn bản đã công bố về cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám 

sức khỏe (địa điểm khám, thời gian khám, nhân lực tham gia, hợp đồng, trang 

thiết bị..) theo quy định. 

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác khám 

sức khỏe của đơn vị; chấn chỉnh ngay các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá 

trình kiểm tra của đơn vị; đảm bảo số điện thoại đường dây nóng trên website của 

đơn vị hoạt động 24/24 để kịp thời tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của các 

cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động khám sức khỏe;  

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi được yêu cầu 

liên quan đến việc xác minh thông tin về giấy khám sức khỏe và các nội dung 

liên quan;  

3. Yêu cầu Sở Y tế; Bệnh viện, viện trực thuộc Bộ; Y tế Bộ, ngành xem 

xét ban hành các hướng dẫn, các quy chế để kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

quy định trong hoạt động khám và cấp giấy khám sức khỏe, không để tình trạng 

giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy khám sức khỏe khi không khám… gây nhiều 

bức xúc trong xã hội; có các hình thức xử lý kỷ luật phù hợp đối với các trường 

hợp vi phạm. 

4. Sở Y tế Thành phố Hà Nội xem xét, xác minh nội dung đăng tải trên Báo 

điện tử VTC News ngày 05/11/2021và tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác khám 

sức khỏe nói chung, khám sức khỏe người lái xe nói riêng trên địa bàn, báo cáo về 

Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) sau khi có kết quả giải quyết. 
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5. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền, 

khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi giấy phép lái xe, nếu có nghi ngờ về giấy 

khám sức khỏe của người lái xe, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế đã khám và cấp 

giấy khám sức khỏe người lái xe để xác minh. Nếu phát hiện có sai phạm, đề 

nghị thông báo ngay tới Lãnh đạo của cơ sở khám sức khỏe và cơ quan quản lý 

nhà nước thuộc thẩm quyền. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Bộ (để p/hợp); 

- Bộ Giao thông vận tải (để p/hợp); 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Lưu: VT, KCB. 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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