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 Kính gửi:  

- Các Sở, Ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

   

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ 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; Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức khỏe. Sau khi xem xét Hồ 

sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (Văn 

bản công bố được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế: 

http://soyte.hatinh.gov.vn), Sở Y tế Hà Tĩnh công bố bổ sung cơ sở đủ điều kiện 

khám sức khỏe: 

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đủ điều kiện khám sức khỏe cho các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu 

khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài. 

Việc tổ chức khám sức khỏe thực hiện đúng theo Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 

của Bộ Y tế và Hồ sơ công bố đủ điều kiện khám sức khỏe./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện/ thành phố/ thị xã; 

- Các đơn vị y tế trong tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

Gửi bản giấy, điện tử 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 
Nguyễn Tuấn 

 


