
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN 

 

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính Thực hiện tại Trung tâm Y tế  

A DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀI NHƠN 

I Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

1 Thủ tục Khám sức khỏe định kỳcủa người lái xe ô tô 

2 Thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe 

3 Thủ tục Khám sức khỏe định kỳ 

4 Thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên 

5 Thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi  

6 Thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người mất năng lực hành vi dân sự 

hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi 

dân sự. 

7 Thủ tục cấp sổ/giấy khám sức khỏe cho thuyền viên làm việc trên tàu 

biển Việt Nam 

II Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 

(Được ban hành tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012) 

1 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng sinh 

đối với trường hợp bị mất hoặc hư 

hỏng 

B-BYT-227725-TT 

 (Tại Trạm y tế xã, thị trấn) 

2 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng sinh 

đối với trường hợp nhầm lẫn khi ghi 

chép Giấy chứng sinh 

B-BYT-227724-TT 

 (khoa Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản) 

3 Thủ tục Cấp giấy chứng sinh cho 

trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà 

hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

B-BYT-227723-TT  

(Tại Trạm y tế xã, thị trấn) 

PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


----------- 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HOÀI NHƠN 

I. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. THỦ TỤC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ 

đếnTrung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn để tổ chức khám sức khỏe. 

Bước 2. Khi Trung tâm Y tế triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp 

đồng,  các cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sứckhỏe (Đối với khám 

sức khỏe tập trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng 

khám sức khỏe cần xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị 

khám sức khoẻ định kỳ. 

Bước 3.Trung tâm Y tế căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và 

tùy theo các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thực hiện khám sức 

khỏe theo đúng quy định. 

Bước 4. Kết luận và trả sổ khám sức khoẻ. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng             : Từ 07h00’ đến 11h30’. 

- Chiều            : Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Cách thức thực hiện: 

Đến trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định Phụ lục 3 ban hành kèm 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013. 

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối 

với trường hợp khám sức khỏe định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách khám 

sức khỏe định kỳ do cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để 

thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo hợp đồng.  

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: Theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 

* Cơ quan thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 



* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ khám sức khỏe định kỳ 

* Lệ phí: 120.000 đồng (Chưa bao gồm các dịch vụ Cận lâm sàng) 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Mẫu sổ khám sức khỏe định kỳ 

(Phụ lục 3 - Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe) 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

ngày 29 tháng 11 năm 2006 ; 

- Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 

tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao 

động về an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc 

hướng dẫn khám sức khỏe. 

 

 

 

 

 

2. THỦ TỤC CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE  

CHO NGƯỜI CHƯA ĐỦ 18 TUỔI 

 



* Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến phòng Văn thư (Nhà B- Tầng 3, 

Khu Hành chính), nộp Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban 

hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung 

cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện 

tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng 

khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe). 

Bước 2. Phòng Tổ chức - Hành chính đối chiếu ảnh trong giấy khám sức 

khỏe với người đến khám sức khỏe; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực 

hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho đối tượng 

khám sức khỏe theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1. 

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng             : Từ 07h00’ đến 11h30’. 

- Chiều            : Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Cách thức thực hiện:  

Đến trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 

6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Cơ sở khám sức khỏe trả Giấy 

khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong 

vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những 

trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện 

khám sức khỏe; 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: Cơ sở khám 

sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được 

khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khám sức khỏe 

* Lệ phí: 120.000 đồng (Chưa bao gồm các dịch vụ Cận lâm sàng) 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên 

(Phụ lục 2 - Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe – đính kèm theo). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

ngày 29 tháng 11 năm 2006 ; 

- Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 

1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng 

dẫn khám sức khỏe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. THỦ TỤC CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CHO NGƯỜI 

MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC KHÔNG CÓ NĂNG LỰC 

HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ 



 

* Trình tự thực hiện 

Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến Phòng Văn thư ( Nhà B - Tầng 3, 

Khu Hành chính), nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; 

Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe 

hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thânv à gia đình trong phần tiền sử của đối 

tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe). 

Bước 2. Phòng Tổ chức - Hành chính đối chiếu ảnh trong giấy khám sức 

khỏe với người đến khám sức khỏe; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực 

hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho đối tượng 

khám sức khỏe theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2. 

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng             : Từ 07h00’ đến 11h30’. 

- Chiều            : Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Cách thức thực hiện: 

Đến trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 

6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng. 

- Văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người 

khám sức khỏe. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Cơ sở khám sức khỏe trả Giấy 

khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong 

vòng 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những 

trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện 

khám sức khỏe; 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: Cơ sở khám 

sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được 

khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khám sức khỏe 

* Lệ phí: Nộp phí theo mức thu quy định hiện hành của Nhà nước: 

- Đối với người đủ 18 tuổi trở lên 

- Đối với người chưa đủ 18 tuổi 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người đủ 18 tuổi trở lên (Phụ lục 1) và 

mẫu giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (Phụ lục 2) 

(Phụ lục 1 và 2 - Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn khám sức khỏe – đính kèm theo). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

ngày 29 tháng 11 năm 2006 ; 

- Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 

1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng 

dẫn khám sức khỏe. 

 

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY  

KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI LÁI XE 

 



* Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến Phòng Văn thư ( Nhà B - Tầng 3, 

Khu Hành chính), nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015; Cung 

cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện 

tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng 

khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe). 

Bước 2. Phòng Tổ chức- Hành chính đối chiếu ảnh trong giấy khám sức 

khỏe với người đến khám sức khỏe; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực 

hiện việc đối chiếu ảnhvà hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho đối tượng 

khám sức khỏe theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2. 

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng             : Từ 07h00’ đến 11h30’. 

- Chiều            : Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Cách thức thực hiện: 

Đến trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 

6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy 

khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ 

kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét 

nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe; 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám 

sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận 

đã ghi trong hợp đồng. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khám sức khỏe 

* Lệ phí: 276.800 đồng (Chưa bao gồm các chỉ định khác của bác sĩ) 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



Mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe 

(Phụ lục 2 - Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 

21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về 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 khoẻ cho người lái xe). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

- Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

khám sức khỏe; 

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 21/8/2015 

của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải về 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 khoẻ cho người lái xe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE  

CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN 

 

 



* Trình tự thực hiện: 

Bước 1.  

Đối tượng khám sức khỏe đến phòng Văn thư, nộp Giấy khám sức khỏe 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-

BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế;  

Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng 

sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của 

đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe). 

Bước 2. 

Phòng Tổ chức - Hành chính đối chiếu ảnh trong giấy khám sức khỏe với 

người đến khám sức khỏe; 

 Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và 

hướng dẫn quy trình khám sức khỏe cho đối tượng khám sức khỏe theo các nội 

dung ghi trong Phụ lục 1. 

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng             : Từ 07h00’ đến 11h30’. 

- Chiều            : Từ 13h00’ đến 16h30’. 

(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ). 

* Cách thức thực hiện: 

Đến trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 

6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy 

khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ 

kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét 

nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe; 

- Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám 

sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận 

đã ghi trong hợp đồng. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



 Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khám sức khỏe 

* Lệ phí: 371.300 đồng 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu giấy khám sức khỏe dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên 

(Phụ lục 1 - Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe) – ( Kèm theo ). Nhận tại Bộ phận tiếp đón khoa khám bệnh 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

- Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

ngày 29 tháng 11 năm 2006 ; 

- Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 

1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và 

Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng 

dẫn khám sức khỏe. 

 

 

 

II. LĨNH VỰC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH: 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

STT Mã số thủ tục Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực Ghi chú 



hiện 

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương 

1 

B-BYT-

227724-TT 

(khoa sản) 

Cấp lại giấy chứng 

sinh đối với trường hợp 

bị nhầm lẫn khi ghi chép 

giấy chứng sinh 

Cơ sở khám, 

chữa bệnh 

Trung ương và 

địa phương. 

 

 

 

 

TTHC được 

ban hành tại 

Thông tư 

số 17/2012/TT-

BYT ngày 

24/10/2012 

2 
B-BYT-

227723-TT 

Cấp giấy chứng sinh 

cho trường hợp trẻ em 

được sinh ra tại nhà hoặc 

tại nơi khác mà không 

phải là cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Trạm Y tế xã, 

phường 

3 
B-BYT-

227725-TT 

Cấp lại giấy chứng 

sinh đối với trường hợp 

bị mất hoặc hư hỏng 

Trạm Y tế xã, 

phường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc 

tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-

TT): 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


* Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh 

cho trạm y tế xã, phường. 

Bước 2. Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề 

nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục 

cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. 

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 

ngày làm việc 

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố, mẹ hoặc người thân, 

người giám hộ theo quy định của trẻ 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh 

* Lệ phí: Không 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

Phụ lục 02: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh 

* Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

1. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 

phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

2. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân 

và gia đình và chứng thực; 

3. Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế 

quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. 

 

2. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép 

Giấy chứng sinh (B-BYT-227724-TT) 

* Trình tự thực hiện 

Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy 

chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2005/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. 

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 

ngày làm việc 

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế. 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo 

mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (Đơn không cần 

xác nhận của tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn) 

- Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 03 ngày làm việc 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố, mẹ hoặc người thân, 

người giám hộ theo quy định của trẻ 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản) 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh 

* Lệ phí: Không 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh 

* Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 

phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân 

và gia đình và chứng thực; 

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế 

quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh 

 

 

3. Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-

BYT-227725-TT) 

* Trình tự thực hiện 

Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy 

chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2005/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ. 

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 

ngày làm việc 

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế 

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

* Thành phần hồ sơ bao gồm 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố 

hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu 

quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Bố, mẹ hoặc người thân, 

người giám hộ theo quy định của trẻ 

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng sinh 

* Lệ phí: Không 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh 

* Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

1. Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính 

phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 

2. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân 

và gia đình và chứng thực; 

3. Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế 

quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. 

 

 

 

Phụ lục số 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=158/2005/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng sinh 

Kính gửi:.................................................................. 

................................................................................. 

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:.........................................Năm sinh........................ 

Nơi đăng ký thường trú:.......................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu:............................................................................................... 

Dân tộc:.................................................................................................................. 

Đã sinh con vào lúc:...............giờ...........phút, 

ngày.........tháng..........năm:................... 

Tại:........................................................................................................................... 

Số lần sinh:..............................................Số con hiện sống:................................. 

Số con trong lần sinh này:....................................................................................... 

Giới tính con:.............................................cân nặng:.............................................. 

Hiện trạng của con:................................................................................................. 

Người đỡ đẻ:............................................................................................................ 

Dự định đặt tên con:............................................................................................... 

  

  ............, ngày.......tháng.......năm 20... 

Người làm đơn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục số 03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=17/2012/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng sinh 

Kính gửi: ............................................................................................ 

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:................................................................................. 

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:...................................................................... 

Địa chỉ:.................................................................................................................. 

Sinh cháu: ngày:........................tháng:..........................năm: 20............................. 

Tại:.................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 

Tên dự kiến của cháu: ............................................................................ 

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh: tháng........năm...... Đề nghị cơ quan cấp 

lại Giấy chứng sinh cho cháu vì: 

1- Mất/thất lạc/ rách nát:……………………………………………….. 

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn): 

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

3- Khác (Ghi cụ thể): 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

  ........., ngày......tháng...... năm 20.... 

 

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng 

thôn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Người làm đơn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

  

THỦ TỤC CẤP SỔ/GIẤY KHÁM SỨC KHỎE  

CHO THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM 

 



1. TRÌNH Tự THựC HIệN: 

BƯớC 1. ĐốI TƯợNG KHÁM SứC KHỏE ĐếN PHÒNG VĂN THƯ, NộP 

Sổ/GIấY KHÁM SứC KHỏE THEO MẫU QUY ĐịNH TạI PHụ LụC III/IV BAN 

HÀNH KÈM THEOTHÔNG TƯ Số22/2017/TT-BYT NGÀY 12/5/2017 CủA 

Bộ Y Tế; CUNG CấP ĐầY Đủ, CHÍNH XÁC, TRUNG THựC CÁC THÔNG 

TIN CÁ NHÂN, TÌNH TRạNG SứC KHỏE HIệN TạI, TIềN Sử BệNH TậT CủA 

BảN THÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG PHầN TIềN Sử CủA ĐốI TƯợNG KHÁM 

SứC KHỏE (THEO MẫU GIấY CHứNG NHậN SứC KHỏE). 

BƯớC 2. PHÒNG Tổ CHứC-HÀNH CHÍNH ĐốI CHIếU ảNH TRONG 

GIấY KHÁM SứC KHỏE VớI NGƯờI ĐếN KHÁM SứC KHỏE; ĐÓNG DấU 

GIÁP LAI VÀO ảNH SAU KHI ĐÃ THựC HIệN VIệC ĐốI CHIếU ảNH VÀ 

HƯớNG DẫN QUY TRÌNH KHÁM SứC KHỏE CHO ĐốI TƯợNG KHÁM SứC 

KHỏE THEO CÁC NộI DUNG GHI TRONG PHụ LụC. 

BƯớC 3. KếT LUậN VÀ TRả GIấY KHÁM SứC KHOẻ. 

2. THờI GIAN TIếP NHậN Hồ SƠ VÀ TRả KếT QUả: 

- SÁNG             : Từ 07H00’ ĐếN 11H30’. 

- CHIềU            : Từ 13H00’ ĐếN 16H30’. 

(TRừ NGÀY THứ BảY, NGÀY CHủ NHậT VÀ CÁC NGÀY Lễ). 

3. CÁCH THứC THựC HIệN: ĐếN TRựC TIếP TạI TRUNG TÂM Y Tế 

HUYệN HOÀI NHƠN 

4. THÀNH PHầN, Số LƯợNG Hồ SƠ: 

- GIấY KHÁM SứC KHỏE THEO MẫU QUY ĐịNH, CÓ DÁN ảNH 

CHÂN DUNG Cỡ 4 X 6CM, CHụP TRÊN NềN TRắNG TRONG THờI GIAN 

KHÔNG QUÁ 6 THÁNG. 

- Hồ SƠ: 01 Bộ 

5. THờI HạN GIảI QUYếT: 

- ĐốI VớI TRƯờNG HợP KHÁM SứC KHỏE ĐƠN Lẻ: CƠ Sở KHÁM 

SứC KHỏE TRả GIấY KHÁM SứC KHỏE, Sổ KHÁM SứC KHỏE ĐịNH Kỳ 

CHO NGƯờI ĐƯợC KHÁM SứC KHỏE TRONG VÒNG 24 (HAI MƯƠI BốN) 

GIờ Kể Từ KHI KếT THÚC VIệC KHÁM SứC KHỏE, TRừ NHữNG TRƯờNG 

HợP PHảI KHÁM HOặC XÉT NGHIệM Bổ SUNG THEO YÊU CầU CủA 

NGƯờI THựC HIệN KHÁM SứC KHỏE; 

- ĐốI VớI TRƯờNG HợP KHÁM SứC KHỏE TậP THể THEO HợP 

ĐồNG: CƠ Sở KHÁM SứC KHỏE TRả GIấY KHÁM SứC KHỏE, Sổ KHÁM 

SứC KHỏE ĐịNH Kỳ CHO NGƯờI ĐƯợC KHÁM SứC KHỏE THEO THỏA 

THUậN ĐÃ GHI TRONG HợP ĐồNG.  



6. ĐốI TƯợNG THựC HIệN THủ TụC HÀNH CHÍNH: CÁ NHÂN 

7. CƠ QUAN THựC HIệN THủ TụC HÀNH CHÍNH: TRUNG TÂM Y Tế HUYệN 

HOÀI NHƠN 

8. KếT QUả THựC HIệN THủ TụC HÀNH CHÍNH: GIấY KHÁM SứC KHOẻ 

9. Lệ PHÍ: 120.000 ĐồNG/NGƯờI/LầN KHÁM (CHƯA BAO GồM GIÁ 

CÁC DịCH Vụ CậN LÂM SÀNG) 

10. TÊN MẫU ĐƠN, MẫU Tờ KHAI: 

MẫU Sổ/GIấY KHÁM SứC KHỏE CHO THUYềN VIÊN LÀM VIệC 

TRÊN TÀU BIểN VIệT NAM 

(PHụ LụC 3,4 - THÔNGTƯ Số22/2017/TT-BYT NGÀY 

12/5/2017CủABộYTế) 

(KÈM THEO-NHậN TạI Bộ PHậN TIếP ĐÓN KHOA KHÁM BệNH) 

11. YÊU CầU, ĐIềU KIệN THựC HIệN THủ TụC HÀNH CHÍNH: KHÔNG 

12. CĂN Cứ PHÁP LÝ CủA THủ TụC HÀNH CHÍNH: 

- LUậT KHÁM BệNH, CHữA BệNH NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2009; 

- Bộ LUậT LAO ĐộNG NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2012; 

- LUậT NGƯờI LAO ĐộNG VIệT NAM ĐI LÀM VIệC ở NƯớC NGOÀI 

THEO HợP ĐồNG NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006; 

- NGHị ĐịNH Số 06/CP NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 1995 CủA CHÍNH 

PHủ QUY ĐịNH CHI TIếT MộT Số ĐIềU CủA Bộ LUậT LAO ĐộNG Về AN 

TOÀN LAO ĐộNG, Vệ SINH LAO ĐộNG VÀ NGHị ĐịNH Số 110/2002/NĐ-

CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2002 CủA CHÍNH PHủ Về VIệC SửA ĐổI, Bổ 

SUNG MộT Số ĐIềU CủA NGHị ĐịNH Số 06/CP NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 

1995 CủA CHÍNH PHủ QUY ĐịNH CHI TIếT MộT Số ĐIềU CủA Bộ LUậT 

LAO ĐộNG Về AN TOÀN LAO ĐộNG, Vệ SINH LAO ĐộNG; 

- NGHị ĐịNH Số 126/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2007 

CủA CHÍNH PHủ QUY ĐịNH CHI TIếT VÀ HƯớNG DẫN THI HÀNH MộT 

Số ĐIềU CủA LUậT NGƯờI LAO ĐộNG VIệT NAM ĐI LÀM VIệC ở NƯớC 

NGOÀI THEO HợP ĐồNG; 

- NGHị ĐịNH Số 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008 CủA 

CHÍNH PHủ QUY ĐịNH Về TUYểN DụNG VÀ QUảN LÝ NGƯờI NƯớC 

NGOÀI LÀM VIệC TạI VIệT NAM VÀ NGHị ĐịNH Số 46/2011/NĐ-CP 

NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 SửA ĐổI, Bổ SUNG MộT Số ĐIềU CủA 

NGHị ĐịNH Số 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2008 CủA CHÍNH 

PHủ QUY ĐịNH Về TUYểN DụNG VÀ QUảN LÝ NGƯờI NƯớC NGOÀI 

LÀM VIệC TạI VIệT NAM; 



- THÔNG TƯ Số 14/2013/TT-BYT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2013 Về 

VIệC HƯớNG DẫN KHÁM SứC KHỏE. 

- THÔNG TƯ Số 22/2017/TT-BYT NGÀY 12/5/2017CủA Bộ Y Tế QUY 

ĐịNH TIÊU CHUẩN SứC KHỏE CủA THUYềN VIÊN LÀM VIệC TRÊN TÀU 

BIểN VIệT NAM VÀ CÔNG Bố CƠ Sở KHÁM SứC KHỏE CHO THUYềN 

VIÊN. 

- THÔNG TƯ Số 17/2018/TT-BYT NGÀY 06/8/2018 CủA Bộ Y Tế SửA 

ĐổI, Bổ SUNG MộT Số ĐIềU CủA THÔNG TƯ Số 22/2017/TT-BYT NGÀY 12 

THÁNG 5 NĂM 2017 CủA Bộ TRƯởNG Bộ Y Tế QUY ĐịNH TIÊU CHUẩN 

SứC KHỏE CủA THUYềN VIÊN LÀM VIệC TRÊN TÀU BIểN VIệT NAM VÀ 

CÔNG Bố CƠ Sở KHÁM SứC KHỏE CHO THUYềN VIÊN 

 

 

 

 

34-Thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT) 

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện khám 

sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung cấp 

đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, 

tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám 

sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe). 

Bước 2. Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng 

dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy 

trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1. 

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

 Cách thức thực hiện 

 Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ 

 I. Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có dán 



ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng  

II. Số lượng hồ sơ: 01 

 Thời hạn giải quyết 

 1. Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ 

cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc 

KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của 

người thực hiện KSK; 

2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK 

định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 Cá nhân 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Giấy khám sức khoẻ 

  Lệ phí 

 Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT: Mẫu giấy KSK dùng 

cho người từ đủ 18 tuổi trở lên 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 Không 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

2. Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

3. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006 ; 

4. Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết 



một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị 

định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động; 

5. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

6. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 

46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

7. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn khám 

sức khỏe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Phụ lục 1 

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN 

(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

...........
1
.......... 

...........
2
.......... 

 

Số:    /GKSK-....
3
..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE 

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………….………………………...…....…… 

Giới:          Nam □          Nữ □        Tuổi:............................... 

Số CMND hoặc Hộ chiếu: .......................... cấp ngày....../..../.............. 

tại………………………………. 

Chỗ ở hiện tại:…………………………………….......................……. 

……………………………………………………………………....... 

Lý do khám sức khỏe:............................................................................ 

 

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE 

                                                           
1
 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám sức khỏe 

2
 Tên của cơ sở khám sức khỏe 

3
 Chữ viết tắt tên cơ sở khám sức khỏe 

 

Ảnh 

(4 x 6cm) 



1. Tiền sử gia đình:  

          Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, 

đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần,  bệnh khác:          

 a) Không      □;  b)  Có □;  Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên 

bệnh:.................................................................................................................................. 

2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không: 

Bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động 

kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không       □;  b)  Có   □ 

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:  ……………………………................................ 

3. Câu hỏi khác (nếu có):  

a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng 

và liều lượng: 

…………………………………………………………………………………………...

……..….…………………………………………………..…………..………….……... 

b) Tiền sử thai sản (Đối với phụ nữ): ………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………….……… 

 Tôi xin cam đoan những 

điều khai trên đây hoàn toàn đúng 

với sự thật theo sự hiểu biết của tôi. 

................. ngày .......... tháng.........năm................ 

Người đề nghị khám sức khỏe 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

 

 

I. KHÁM THỂ LỰC   

Chiều cao:  ...............................cm;   Cân nặng: ........................ kg;   Chỉ số BMI: ........ 

Mạch: ........................lần/phút;        Huyết áp:.................... /..................... mmHg   

Phân loại thể lực:............................................................................................................... 



II. KHÁM LÂM SÀNG  

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

1. Nội khoa 

a) Tuần hoàn: ....................................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

b) Hô hấp: ............................................................................................ 

  Phân loại ............................................................................................ 

c) Tiêu hóa: ......................................................................................... 

Phân loại............................................................................................... 

d) Thận-Tiết niệu: ............................................................................... 

Phân loại .............................................................................................. 

đ) Cơ-xương-khớp: ............................................................................. 

  Phân loại ............................................................................................ 

e) Thần kinh: ....................................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

g) Tâm thần: ........................................................................................ 

  Phân loại ............................................................................................ 

2. Ngoại khoa: .................................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

3. Sản phụ khoa:  ............................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

4. Mắt:  

- Kết quả khám thị lực: Không kính:  Mắt phải:.............  Mắt trái: .... 

                            Có kính:        Mắt phải: ............. Mắt trái: ... 

- Các bệnh về mắt (nếu có): ................................................................ 

- Phân loại: .......................................................................................... 

 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 



Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

5. Tai-Mũi-Họng 

- Kết quả khám thính lực:  

Tai trái:    Nói thường:..................m;   Nói thầm:..................m 

Tai phải:  Nói thường:..................m;     Nói thầm:................m 

- Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):……....................................…... 

- Phân loại: .......................................................................................... 

6. Răng-Hàm-Mặt 

- Kết quả khám: + Hàm trên:............................................................... 

                           + Hàm dưới: ............................................................. 

- Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có)............................................... 

- Phân loại:........................................................................................... 

7. Da liễu: ........................................................................................... 

  Phân loại:............................................................................................ 

 

............................. 

............................. 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

 

 

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

1. Xét nghiệm máu: 

a) Công thức máu: Số lượng HC: .....................................................    

                               Số lượng Bạch cầu: ............................................ 

                                        Số lượng Tiểu cầu:.............................................. 

b) Sinh hóa máu: Đường máu: .......................................................... 

    

Urê:..........................................Creatinin:............................................ 

 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 



Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

ASAT (GOT):.........................ALAT (GPT): ..................................... 

c) Khác (nếu có):................................................................................ 

................................. 

 

2. Xét nghiệm nước tiểu: 

a) Đường: .......................................................................................... 

b) Prôtêin: ......................................................................................... 

c) Khác (nếu có): ............................................................................... 

 

.................................

................................. 

.................................  

3. Chẩn đoán hình ảnh:   

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

................................. 

................................. 

................................. 

 

IV. KẾT LUẬN 

1. Phân loại sức khỏe:.....................................................
4
..............................................  

2. Các bệnh, tật (nếu có): ............................................
5
................................................ 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

   …………………ngày…… tháng……… năm.................   

              NGƯỜI KẾT LUẬN 

                 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 

                                                           
4
 Phân loại sức khỏe theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT - QĐ hoặc phân loại sức khỏe theo quy định của 

bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp khám sức khỏe chuyên ngành 
5
 Ghi rõ các bệnh, tật, phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, 

chữa bệnh 



 

 

 

 

 

 

 



 

35 -Thủ tục Cấp giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT) 

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện 

khám sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 

ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; 

Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức 

khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối 

tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe). 

Bước 2. Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng 

dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy 

trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2. 

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

 Cách thức thực hiện 

 Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ 

 I. Thành phần hồ sơ bao gồm:  

Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 

6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng  

II. Số lượng hồ sơ: 01bộ 

 Thời hạn giải quyết 

 1. Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ 

cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc 

KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu 

của người thực hiện KSK; 

2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ 

KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 Cá nhân 



 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Giấy khám sức khoẻ 

  Lệ phí 

 Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT: Mẫu giấy KSK 

dùng cho người dưới 18 tuổi 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 Không có 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 1. Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

2. Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

3. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006 ; 

4. Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao 

động, vệ sinh lao động; 

5. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

6. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị 

định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 



7. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 2 

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 

(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 



...........
6
.......... 

...........
7
.......... 

 

Số:    /GKSK-....
8
..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE 

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………...…………...……. 

Giới:          Nam □      Nữ □      Tuổi:............................................... 

Số CMND hoặc Hộ chiếu (nếu có): ................................................ 

cấp ngày......../....../............tại........................................................... 

Họ và tên bố, mẹ hoặc người giám hộ:............................................ 

……………………...….................……………………………….. 

Chỗ ở hiện tại:………………………….............…………………. 

……………………...…….................…………………………….. 

Lý do khám sức khỏe:...................................................................... 

............................................................................................................

........................................................................................................ 

TIỀN SỬ BỆNH TẬT 

1. Tiền sử gia đình:  

          Có ai trong gia đình (ông, bà, bố, mẹ, anh chị em) mắc các bệnh bẩm sinh hoặc 

bệnh truyền nhiễm:         Không   □      Có □ 

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:................................................................... 

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

                                                           
6
 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám sức khỏe 

7
 Tên của cơ sở khám sức khỏe 

8
 Chữ viết tắt tên cơ sở khám sức khỏe 

 

 

Ảnh 

(4 x 6cm) 

 



...........................................................................................................................................  

2. Tiền sử bản thân:  

a) Sản khoa: 

- Bình thường. 

- Không bình thường:  Đẻ thiếu tháng; Đẻ thừa tháng; Đẻ có can thiệp; Đẻ ngạt, 

Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên 

bệnh:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...……………

…………………..…………………………………………………………………) 

b) Tiêm chủng:  

STT Loại vắc xin 
Tình trạng tiêm/uống vắc xin 

Có Không Không nhớ rõ 

1 BCG    

2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván    

3 Sởi    

4 Bại liệt    

5 Viêm não Nhật Bản B    

6 Viêm gan B    

7 Các loại khác    

c) Tiền sử bệnh/tật: (các bệnh bẩm sinh và mạn tính) 

- Không  □ 

- Có  □ 

Nếu “có”, ghi cụ thể tên bệnh………………..………………………………....... 

………………………………………………………………………………………….....

......................................................................................................................................... 



         d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không?  Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê 

các thuốc đang dùng: 

…………………………………………………………………………………………...

……….…………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự 

hiểu biết của tôi. 

 

 

 

 

 

 

 

................. ngày .......... tháng.........năm............ 

Người đề nghị khám sức khỏe 

(hoặc Cha/mẹ hoặc người giám hộ) 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

I. KHÁM THỂ LỰC   

Chiều cao:   ..............................cm;   Cân nặng: ........................ kg;   Chỉ số BMI: ........ 

Mạch: ........................lần/phút;        Huyết áp:.................... /..................... mmHg   

Phân loại thể lực:............................................................................................................... 

II. KHÁM LÂM SÀNG 

 

1. Nhi khoa 

a) Tuần hoàn: ...................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

b) Hô hấp: ........................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

c) Tiêu hóa: ......................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

 



 

 

 

Nhi khoa  

d) Thận-Tiết niệu:.............................................................................................. 

............................................................................................................................ 

đ) Thần kinh-Tâm thần: .................................................................................... 

............................................................................................................................ 

e) Khám lâm sàng khác:.................................................................................... 

............................................................................................................................ 

2. Mắt:  

a) Kết quả khám thị lực: Không kính:  Mắt phải:.............  Mắt trái: ................ 

                              Có kính:        Mắt phải: ............. Mắt trái ................ 

b) Các bệnh về mắt (nếu có):............................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

3. Tai-Mũi-Họng 

a) Kết quả khám thính lực:  

Tai trái:    Nói thường:....................m;    Nói thầm:........................m 

Tai phải:  Nói thường:....................m;     Nói thầm:.......................m 

b) Các bệnh về Tai-Mũi-Họng (nếu có):……....................................……….... 

............................................................................................................................ 

4. Răng-Hàm-Mặt 

a) Kết quả khám: + Hàm trên:............................................................................ 

                             + Hàm dưới: ......................................................................... 

b) Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có)........................................................... 

............................. 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................

.............................



Nhi khoa  

............................................................................................................................ ............................. 

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký  

của Bác sỹ 

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/Xquang và các xét nghiệm khác khi có chỉ 

định của bác sỹ: 

Kết quả:............................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

IV. KẾT LUẬN CHUNG 

Sức khỏe bình thường............................................
9
.............................................     

Hoặc các vấn đề sức khỏe cần lưu ý:...................................
10

................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

    …………………ngày…… tháng……… năm.................   

              NGƯỜI KẾT LUẬN 

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

                                                           
9
 Nếu không có vấn đề gì về sức khỏe: Ghi Bình thường. 

10
 Ghi rõ các bệnh, tật, phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, 

chữa bệnh 



 

 

 

36-Thủ tục 
Cấp giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc 

không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-

BYT-265237-TT) 

 Trình tự thực hiện 

 
Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện 

khám sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 

hoặc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 

06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá 

nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong 

phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức 

khỏe). 

Bước 2. Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng 

dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy 

trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1 hoặc Phụ 

lục 2. 

Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

 Cách thức thực hiện 

 Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ 

 
I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế, có dán ảnh chân 

dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng. 

- Văn bản đồng ý của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người 

KSK. 

II. Số lượng hồ sơ: 01bộ 

 Thời hạn giải quyết 

 
1. Đối với trường hợp KSK đơn lẻ: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ KSK định kỳ 

cho người được KSK trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc 



 

KSK, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu 

của người thực hiện KSK; 

2. Đối với trường hợp KSK tập thể theo hợp đồng: cơ sở KSK trả Giấy KSK, Sổ 

KSK định kỳ cho người được KSK theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng. 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 Cá nhân 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  

 Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Giấy khám sức khoẻ 

  Lệ phí 

 Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Không 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 Không có 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

2. Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

3. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006 ; 

4. Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và 

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 

1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn 

lao động, vệ sinh lao động; 

5. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

6. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị 

định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

7. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 1 

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG CHO NGƯỜI TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN 

(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013  

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

...........
11

.......... 

...........
12

.......... 

 

Số:    /GKSK-....
13

..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE 

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………….………………………...…....……. 

Giới:          Nam □          Nữ □        Tuổi:............................... 

Số CMND hoặc Hộ chiếu: .......................... cấp ngày....../..../.............. 

tại………………………………. 

Chỗ ở hiện tại:…………………………………….......................……. 

……………………………………………………………………....... 

Lý do khám sức khỏe:............................................................................ 

 

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE 

1. Tiền sử gia đình:  

          Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, 

đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần,  bệnh khác:          

 a) Không      □;  b)  Có □;  Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên 

bệnh:.................................................................................................................................. 

                                                           
11

 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám sức khỏe 
12

 Tên của cơ sở khám sức khỏe 
13

 Chữ viết tắt tên cơ sở khám sức khỏe 

 

Ảnh 

(4 x 6cm) 



 

2. Tiền sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không: 

Bệnh truyền nhiễm, bệnh tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế quản, ung thư, động 

kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: a) Không       □;  b)  Có   □ 

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:  ……………………………................................ 

3. Câu hỏi khác (nếu có):  

a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang 

dùng và liều lượng: 

…………………………………………………………………………………………...

……..….…………………………………………………..…………..………….……... 

b) Tiền sử thai sản (Đối với phụ nữ): ………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………….……… 

 Tôi xin cam đoan những 

điều khai trên đây hoàn toàn đúng 

với sự thật theo sự hiểu biết của tôi. 

................. ngày .......... tháng.........năm................ 

Người đề nghị khám sức khỏe 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

I. KHÁM THỂ LỰC   

Chiều cao:  ...............................cm;   Cân nặng: ........................ kg;   Chỉ số BMI: ........ 

Mạch: ........................lần/phút;        Huyết áp:.................... /..................... mmHg   

Phân loại thể lực:............................................................................................................... 

II. KHÁM LÂM SÀNG  

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

1. Nội khoa 

a) Tuần hoàn: ....................................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

b) Hô hấp: ............................................................................................ 

  Phân loại ............................................................................................ 

c) Tiêu hóa: ......................................................................................... 

 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 



 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

Phân loại............................................................................................... 

d) Thận-Tiết niệu: ............................................................................... 

Phân loại .............................................................................................. 

đ) Cơ-xương-khớp: ............................................................................. 

  Phân loại ............................................................................................ 

e) Thần kinh: ....................................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

g) Tâm thần: ........................................................................................ 

  Phân loại ............................................................................................ 

2. Ngoại khoa: .................................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

3. Sản phụ khoa:  ............................................................................... 

  Phân loại ............................................................................................ 

4. Mắt:  

- Kết quả khám thị lực: Không kính:  Mắt phải:.............  Mắt trái: .... 

                            Có kính:        Mắt phải: ............. Mắt trái: ... 

- Các bệnh về mắt (nếu có): ................................................................ 

- Phân loại: .......................................................................................... 

5. Tai-Mũi-Họng 

- Kết quả khám thính lực:  

Tai trái:    Nói thường:..................m;   Nói thầm:..................m 

Tai phải:  Nói thường:..................m;     Nói thầm:................m 

- Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):……....................................…... 

- Phân loại: .......................................................................................... 

6. Răng-Hàm-Mặt 

............................. 

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 



 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

- Kết quả khám: + Hàm trên:............................................................... 

                           + Hàm dưới: ............................................................. 

- Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có)............................................... 

- Phân loại:........................................................................................... 

7. Da liễu: ........................................................................................... 

  Phân loại:............................................................................................ 

 

 

 

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

1. Xét nghiệm máu: 

a) Công thức máu: Số lượng HC: .....................................................    

                               Số lượng Bạch cầu: ............................................ 

                                        Số lượng Tiểu cầu:.............................................. 

b) Sinh hóa máu: Đường máu: .......................................................... 

Urê:..........................................Creatinin:............................................ 

ASAT (GOT):.........................ALAT (GPT): ..................................... 

c) Khác (nếu có):................................................................................ 

 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

2. Xét nghiệm nước tiểu: 

a) Đường: .......................................................................................... 

b) Prôtêin: ......................................................................................... 

c) Khác (nếu có): ............................................................................... 

 

.................................

................................. 

.................................  



 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

3. Chẩn đoán hình ảnh:   

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

................................. 

................................. 

................................. 

 

IV. KẾT LUẬN 

1. Phân loại sức khỏe:.....................................................
14

..............................................  

2. Các bệnh, tật (nếu có): ............................................
15

................................................ 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

   …………………ngày…… tháng……… năm.................   

              NGƯỜI KẾT LUẬN 

                 (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Phân loại sức khỏe theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT - QĐ hoặc phân loại sức khỏe theo quy định 

của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp khám sức khỏe chuyên ngành 
15

 Ghi rõ các bệnh, tật, phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, 

chữa bệnh 



 

Phụ lục 2 

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE DÙNG CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 

(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

...........
16

.......... 

...........
17

.......... 

 

Số:    /GKSK-....
18

..... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE 

 

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………...…………...……. 

Giới:          Nam □      Nữ □      Tuổi:............................................... 

Số CMND hoặc Hộ chiếu (nếu có): ................................................ 

cấp ngày......../....../............tại........................................................... 

Họ và tên bố, mẹ hoặc người giám hộ:............................................ 

……………………...….................……………………………….. 

Chỗ ở hiện tại:………………………….............…………………. 

……………………...…….................…………………………….. 

Lý do khám sức khỏe:...................................................................... 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

TIỀN SỬ BỆNH TẬT 

1. Tiền sử gia đình:  

          Có ai trong gia đình (ông, bà, bố, mẹ, anh chị em) mắc các bệnh bẩm sinh hoặc 

bệnh truyền nhiễm:         Không   □      Có □ 

                                                           
16

 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám sức khỏe 
17

 Tên của cơ sở khám sức khỏe 
18

 Chữ viết tắt tên cơ sở khám sức khỏe 

 

 

Ảnh 

(4 x 6cm) 

 



 

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................  

2. Tiền sử bản thân:  

a) Sản khoa: 

- Bình thường. 

- Không bình thường:  Đẻ thiếu tháng; Đẻ thừa tháng; Đẻ có can thiệp; Đẻ ngạt, 

Mẹ bị bệnh trong thời kỳ mang thai (nếu có cần ghi rõ tên 

bệnh:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………...………………………………

…………………………………………………………………………………………..

……...……………………………………………………………………………...……

…………………………..………………………………………………………………) 

b) Tiêm chủng:  

STT Loại vắc xin 
Tình trạng tiêm/uống vắc xin 

Có Không Không nhớ rõ 

1 BCG    

2 Bạch hầu, ho gà, uốn ván    

3 Sởi    

4 Bại liệt    

5 Viêm não Nhật Bản B    

6 Viêm gan B    

7 Các loại khác    

c) Tiền sử bệnh/tật: (các bệnh bẩm sinh và mạn tính) 

- Không  □ 

- Có  □ 

Nếu “có”, ghi cụ thể tên bệnh………………..………………………………....... 



 

…………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................... 

         d) Hiện tại có đang điều trị bệnh gì không?  Nếu có, ghi rõ tên bệnh và liệt kê 

các thuốc đang dùng: 

…………………………………………………………………………………………...

……….…………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật theo sự 

hiểu biết của tôi. 

 

 

 

 

 

 

................. ngày .......... tháng.........năm............ 

Người đề nghị khám sức khỏe 

(hoặc Cha/mẹ hoặc người giám hộ) 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

I. KHÁM THỂ LỰC   

Chiều cao:   ..............................cm;   Cân nặng: ........................ kg;   Chỉ số BMI: ........ 

Mạch: ........................lần/phút;        Huyết áp:.................... /..................... mmHg   

Phân loại thể lực:............................................................................................................... 

II. KHÁM LÂM SÀNG 

 

1. Nhi khoa 

a) Tuần hoàn: ................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

b) Hô hấp: ......................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Họ tên, chữ ký 

của Bác sỹ 

............................. 

............................. 

............................. 

............................ 



 

c) Tiêu hóa: ...................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

............................ 

 

 

Nhi khoa  

d) Thận-Tiết niệu:.............................................................................................. 

............................................................................................................................ 

đ) Thần kinh-Tâm thần: .................................................................................... 

............................................................................................................................ 

e) Khám lâm sàng khác:.................................................................................... 

............................................................................................................................ 

2. Mắt:  

a) Kết quả khám thị lực: Không kính:  Mắt phải:.............  Mắt trái: ................ 

                              Có kính:        Mắt phải: ............. Mắt trái ................ 

b) Các bệnh về mắt (nếu có):............................................................................. 

 ........................................................................................................................... 

3. Tai-Mũi-Họng 

a) Kết quả khám thính lực:  

Tai trái:    Nói thường:....................m;    Nói thầm:........................m 

Tai phải:  Nói thường:....................m;     Nói thầm:.......................m 

b) Các bệnh về Tai-Mũi-Họng (nếu có):……....................................……….... 

............................................................................................................................ 

4. Răng-Hàm-Mặt 

a) Kết quả khám: + Hàm trên:............................................................................ 

                             + Hàm dưới: ......................................................................... 

............................. 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................

.............................

.............................

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

.............................



 

Nhi khoa  

b) Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có)........................................................... 

............................................................................................................................ 

.............................

............................. 

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký  

của Bác sỹ 

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/Xquang và các xét nghiệm khác khi có chỉ 

định của bác sỹ: 

Kết quả:............................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

IV. KẾT LUẬN CHUNG 

Sức khỏe bình thường............................................
19

.............................................     

Hoặc các vấn đề sức khỏe cần lưu ý:...................................
20

................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

    …………………ngày…… tháng……… năm.................   

              NGƯỜI KẾT LUẬN 

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Nếu không có vấn đề gì về sức khỏe: Ghi Bình thường. 
20

 Ghi rõ các bệnh, tật, phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, 

chữa bệnh 



 

37- Thủ tục Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT) 

 Trình tự thực hiện 

 Bước 1. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ đến các cơ sở 

khám sức khỏe để tổ chức khám sức khỏe. 

Bước 2. Khi cơ sở KSK triển khai khám chữa bệnh định kỳ theo hợp đồng,  các 

cơ sở đã ký hợp đồng cần xuất trình Hồ sơ sức khỏe (Đối với khám sức khỏe tập 

trung). Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: Đối tượng khám sức khỏe cần 

xuất trình thêm giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đề nghị khám sức khoẻ định 

kỳ. 

Bước 3. Cơ sở khám sức khỏe căn cứ vào Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ và 

đối với các nghề, công việc có tiêu chuẩn sức khỏe riêng, thì cơ sở khám sức 

khỏe phải thực hiện các quy định của tiêu chuẩn đó hiện hành để được thực hiện 

khám sức khỏe. 

Bước 4. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ. 

 Cách thức thực hiện 

 Đến trực tiếp tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 Thành phần, số lượng hồ sơ 

 
I. Thành phần hồ sơ bao gồm : 

           - Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định Phụ lục 3 ban hành kèm 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013. 

           - Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc đối với 

trường hợp KSK định kỳ đơn lẻ hoặc có tên trong danh sách KSK định kỳ do cơ 

quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc xác nhận để thực hiện KSK định kỳ 

theo hợp đồng.  

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 Thời hạn giải quyết 

 
Theo thỏa thuận trong hợp đồng 

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

 Tổ chức, Cá nhân 

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính  



 

 Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương 

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

 Sổ khám sức khoẻ định kỳ 

  Lệ phí 

 Theo hợp đồng ký kết 

  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này) 

 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT: Mẫu sổ KSK định 

kỳ 

  Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính 

 Không có 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

 
1. Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

2. Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

3. Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 

tháng 11 năm 2006 ; 

4. Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị 

định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao động, 

vệ sinh lao động; 

5. Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

6. Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 

46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

7. Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn 

khám sức khỏe. 



 

Phụ lục 3 

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

(Kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

1. Họ và tên (chữ in hoa): ………………..…………...………...... 

2. Giới:          Nam  □      Nữ   □      Tuổi:............................... 

3. Số CMND hoặc Hộ chiếu: ................... cấp ngày....../..../......... 

tại......................................................... 

4. Hộ khẩu thường trú:………………...........……….……..…….. 

……………………...……………………….................……….... 

………………………..……………….................……………...... 

5. Chỗ ở hiện tại:.............................................................................. 

.......................................................................................................... 

6. Nghề nghiệp: .......................................................
21

....................................................... 

7. Nơi công tác, học tập:..........................................
22

...................................................... 

8. Ngày bắt đầu vào học/làm việc tại đơn vị hiện nay: …..….../…..…./…….....…...... 

9. Nghề, công việc trước đây (liệt kê các công việc đã làm trong 10 năm gần đây, tính 

từ thời điểm gần nhất): 

a) ...........................................................................
23

......................................................... 

thời gian làm việc......…
24

........năm….
25

........tháng từ ngày…....…/….....…/............. 

đến …..…../……../…….….. 

                                                           
21

 Ghi rõ công việc hiện nay đang làm. 
22

 Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi người được khám sức khỏe đang lao động, học tập 
23

 Ghi rõ công việc hiện nay đã làm 
24

 Số năm mà người được khám sức khỏe đã làm công việc đó 

 

 

 

Ảnh 

(4 x 6cm) 

 



 

b) .......................................................................
26

............................................................. 

thời gian làm việc ….........… năm ….......… tháng từ ngày….…/………../…………. 

đến …...…../……../……….. 

10. Tiền sử bệnh, tật của gia đình: ...................................................................................  

........................................................................................................................................... 

11. Tiền sử bản thân: 

Tên bệnh Phát hiện 

năm 

Tên bệnh nghề nghiệp Phát hiện 

năm 

a)   a)   

b)   b)   

                                                                      ……ngày …… tháng … năm ………… 

Người lao động xác nhận  

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

Người lập sổ KSK định kỳ 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

I. TIỀN SỬ BỆNH, TẬT 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

I. KHÁM THỂ LỰC 

Chiều cao:   .................... cm;   Cân nặng: .................kg;   Chỉ số BMI: ......................... 

Mạch: ........................lần/phút;        Huyết áp:.................... /..................... mmHg   

Phân loại thể lực:............................................................................................................... 

II. KHÁM LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ 

ký của Bác sỹ 

                                                                                                                                                                                      
25

Số tháng mà người được khám sức khỏe đã làm công việc đó 
26

 Ghi rõ công việc hiện nay đã làm 



 

1. Nội khoa: 

a) Tuần hoàn: ...................................................................................................... 

  Phân loại ........................................................................................................... 

b) Hô hấp: ........................................................................................................... 

  Phân loại ........................................................................................................... 

c) Tiêu hóa: ........................................................................................................ 

  Phân loại ...........................................................................................................  

d) Thận-Tiết niệu: .............................................................................................. 

  Phân loại ......................................................................................................... 

đ) Nội tiết: .......................................................................................................... 

  Phân loại ........................................................................................................... 

e) Cơ-xương-khớp:.............................................................................................. 

  Phân loại ........................................................................................................... 

g) Thần kinh: ...................................................................................................... 

  Phân loại ........................................................................................................... 

h) Tâm thần: ....................................................................................................... 

  Phân loại ........................................................................................................... 

2. Ngoại khoa: .................................................................................................. 

  Phân loại .......................................................................................................... 

3. Sản phụ khoa:  ............................................................................................. 

  Phân loại .......................................................................................................... 

4. Mắt:  

- Kết quả khám thị lực: Không kính:  Mắt phải:.............  Mắt trái: ................... 

                            Có kính:        Mắt phải: ............. Mắt trái:...................  

- Các bệnh về mắt (nếu có):................................................................................ 

- Phân loại: ......................................................................................................... 

5. Tai-Mũi-Họng:  

 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

 



 

- Kết quả khám thính lực: 

Tai trái:    Nói thường:.....................m;     Nói thầm:....................m 

Tai phải:  Nói thường:......................m;     Nói thầm:...................m 

 - Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):……....................................……….….... 

 - Phân loại: ........................................................................................................ 

6. Răng-Hàm-Mặt 

- Kết quả khám: + Hàm trên:............................................................................... 

                           + Hàm dưới: ............................................................................ 

- Các bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có):............................................................ 

- Phân loại:.......................................................................................................... 

7. Da liễu: .......................................................................................................... 

  Phân loại:.......................................................................................................... 

 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

  

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký  

của Bác sỹ 

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/X.quang và các xét nghiệm khác khi có 

chỉ định của bác sỹ: 

a) Kết quả:..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

b) Đánh giá:.................................................................................................. 

 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

IV. KẾT LUẬN 

1. Phân loại sức khỏe:..............................................
27

....................................................   

2. Các bệnh, tật (nếu có): ........................................
28

.................................................... 

........................................................................................................................................... 
                                                           
27

 Phân loại sức khỏe theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT - QĐ hoặc phân loại sức khỏe theo quy định 

của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp khám sức khỏe chuyên ngành 
28

 Ghi rõ các bệnh, tật, phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, 

chữa bệnh 



 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

   …………………ngày…..… tháng……… năm..............  

              NGƯỜI KẾT LUẬN 

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 



 

PHỤ LỤC SỐ 02 

MẪU GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

……..
1
……... 

……...
2
…….. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:        /GKSKLX-....
3
....   

 GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LÁI XE 

  

Ảnh 
4
 

(4 x 6cm) 

Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………….. 

Giới:           Nam □            Nữ □              Tuổi............................................... 

Số CMND hoặc Hộ chiếu:………cấp ngày……/.../…tại 

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………. 

Đề nghị khám sức khỏe để lái xe hạng: ………………………………… 

I. TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE 

1. Tiền sử gia đình: 

Có ai trong gia đình ông (bà) mắc một trong các bệnh: truyền nhiễm, tim mạch, đái tháo đường, lao, hen phế 

quản, ung thư, động kinh, rối loạn tâm thần, bệnh khác: 

a) Không □;      b) Có □; 

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:………………………………………………………………….. 

2. Tiền sử, bệnh sử bản thân: Ông (bà) đã/đang mắc bệnh, tình trạng bệnh nào sau đây không (Bác sỹ hỏi bệnh 

và đánh dấu X vào ô tương ứng) 

Có/Không   Có/Không 

Có bệnh hay bị thương trong 5 năm 

qua 

      Đái tháo đường hoặc kiểm soát 

tăng đường huyết 

    

Có bệnh thần kinh hay bị thương ở 

đầu 

      Bệnh tâm thần     

Bệnh mắt hoặc giảm thị lực (trừ 

trường hợp đeo kính thuốc) 

      Mất ý thức, rối loạn ý thức     

Bệnh ở tai, giảm sức nghe hoặc thăng 

bằng 

      Ngất, chóng mặt     

Bệnh ở tim, hoặc nhồi máu cơ tim, 

các bệnh tim mạch khác 

      Bệnh tiêu hóa     

Phẫu thuật can thiệp tim - mạch (thay 

van, bắc cầu nối, tạo hình mạch, máy 

tạo nhịp, đặt slent mạch, ghép tim) 

      Rối loạn giấc ngủ, ngừng thở khi 

ngủ, ngủ rũ ban ngày, ngáy to 

    

Tăng huyết áp       Tai biến mạch máu não hoặc liệt     



 

Khó thở       Bệnh hoặc tổn thương cột sống     

Bệnh phổi, hen, khí phế thũng, viêm 

phế quản mạn tính 

      Sử dụng rượu thường xuyên, liên 

tục 

    

Bệnh thận, lọc máu       Sử dụng ma túy và chất gây 

nghiện 

    

Nếu “có”, đề nghị ghi cụ thể tên bệnh:…………………….……………………………………………… 

3. Câu hỏi khác (nếu có): 

a) Ông (bà) có đang điều trị bệnh gì không? Nếu có, xin hãy liệt kê các thuốc đang dùng và liều lượng: 

.......................................................................................................................................... 

b) Hiện tại đang có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng hay không? (Đối với phụ nữ): 

.......................................................................................................................................... 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây hoàn toàn đúng với sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

   ………..ngày………tháng…….năm………. 

Người đề nghị khám sức khỏe 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

II. KHÁM LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký của 

Bác sỹ 

1. Tâm thần: ……………………………………………… 

Kết luận…………………………………………………………… 

2. Thần kinh:………………………………………………………. 

Kết luận……………………………………………………………… 

3. Mắt: 

- Thị lực nhìn xa từng mắt: 

+ Không kính:         Mắt phải:…………..Mắt trái:………. 

+ Có kính:               Mắt phải:…………..Mắt trái:………. 

- Thị lực nhìn xa hai mắt: Không kính………Có kính………….. 

- Thị trường: 

Thị trường ngang hai mắt 

(chiều mũi - thái dương) 

Thị trường đứng 

(chiều trên-dưới) 

Bình thường Hạn chế Bình thường Hạn chế 

        

-Sắc giác 

+ Bình thường □ 

  

  

  

…………………… 

  

  

  

…………………… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

+ Mù mầu toàn bộ   □      Mù màu: - Đỏ □   - Xanh lá cây   □   - vàng   

□ 

Các bệnh về mắt (nếu có):……………………………………… 

  

  

   

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

4.Tai-Mũi-Họng 

- Kết quả khám thính lực (có thể sử dụng máy trợ thính) 

         + Tai trái:      Nói thường:……..m;            Nói thầm:………..m 

         + Tai phải:    Nói thường:……..m;            Nói thầm:………m 

- Các bệnh về tai mũi họng (nếu có): 

……………………………………………………………………… 

  

  

  

  

   

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

5. Tim mạch: 

+ Mạch:            ……………………lần/phút; 

+ Huyết áp:…………../………………….mmHg 

……………………………………………………………………… 

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

6. Hô hấp:…………………………………………………………. 

 

  

Kết luận………………………………………………………… …………………… 

7. Cơ Xương Khớp:……………………………………………………   

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

8. Nội tiết:………………………………………………….   

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

9. Thai sản:………………………………………………….   

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký của 

Bác sỹ 

1. Các xét nghiệm bắt buộc: 

a) Xét nghiệm ma túy 

- Test Morphin/Heroin:…………………………………………………   



 

- Test Amphetamin:…………………………………………………… 

- Test Methamphetamin:……………………………………………… 

- Test Marijuana (cần sa):……………………………………………. 

b) Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở:………………   

2. Các xét nghiệm chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ khám sức 

khỏe: Huyết học/sinh hóa/X.quang và các xét nghiệm khác. 

a)Kết quả:………………………………………………………………   

b) Kết luận:……………………………………………………………...   

IV. KẾT LUẬN 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 (Giấy khám sức khỏe này có giá trị sử dụng trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký kết luận). 

  

  ………………, ngày…….tháng….. năm……. 

NGƯỜI KẾT LUẬN 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

  

5. Kết luận sức khỏe: Ghi rõ một trong ba tình trạng sau đây: 

5.1. Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng………………………………………………… 

5.2. Không đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng………………………………………………… 

5.3. Đạt tiêu chuẩn sức khỏe lái xe hạng……..nhưng yêu cầu khám lại (ghi cụ thể thời gian khám 

lại)………………………………………… 

Những trường hợp khó kết luận, đề nghị hội chẩn chuyên khoa hoặc gửi đối tượng xin khám sức khỏe lái xe ở 

Hội đồng GĐYK các cấp 

  

_______________ 

1
 Tên cơ quan chủ quản cùa cơ sở khám sức khỏe 

2
 Tên của cơ sở khám sức khỏe 

3
 Chữ viết tắt tên cơ sở khám sức khoẻ 

4
 Ảnh chụp trên nền trắng, trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày khám sức khỏe, còn rõ nét và nhận 

dạng được. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 

  

SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CỦA NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ 

  

Ảnh 
4
 

(4x6cm) 

1. Họ và tên (chữ in hoa):………………………………………………………. 

2. Giới:           Nam □            Nữ □              Tuổi........................................... 

Số CMND hoặc Hộ chiếu:……………… cấp ngày………/.............../………. 

tại…………………………………………………………………………………… 

4. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………… 

5. Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………….. 

…………………………………………..………………………………………….. 

6. Nghề nghiệp:……………………………………………
4
……………………………………… 

7. Nơi công tác::……………………………………………
5
……………………………………… 

8. Hạng xe được phép lái::……………………………………………………………………….. 

9. Tiền sử bệnh tật bản thân: 

Tên bệnh Phát hiện năm   

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  

  ………..ngày………tháng…….năm………. 

Người đề nghị khám sức khỏe 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

  

I KHÁM LÂM SÀNG 

Nội dung khám Họ tên, chữ ký của 

Bác sỹ 



 

1. Tâm thần:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………..........

. 

Kết 

luận:…………………………………………………………………. 

2. Thần 

kinh:……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

… 

Kết 

luận:………………………………………………………………… 

  

  

…………………..…

… 

  

  

…………………..…

… 

3. Mắt: 

- Thị lực nhìn xa từng mắt: 

+ Không kính:         Mắt phải:…………..Mắt trái:………. 

+ Có kính:               Mắt phải:…………..Mắt trái:………. 

- Thị lực nhìn xa hai mắt: Không kính………Có kính………….. 

Thị trường: 

Thị trường ngang hai mắt 

(chiều mũi - thái dương) 

Thị trường đứng 

(chiều trên-dưới) 

Bình thường Hạn chế Bình thường Hạn chế 

        

-Sắc giác 

+ Bình thường □ 

+ Mù mầu toàn bộ   □ Mù màu: - Đỏ □   - Xanh lá cây   □   - vàng   □ 

Các bệnh về mắt (nếu có): 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

4. Tai-Mũi-Họng 

- Kết quả khám thính lực (có thể sử dụng máy trợ thính) 

         + Tai trái:      Nói thường:……..m;            Nói thầm:………..m 

         + Tai phải:    Nói thường:……..m;            Nói thầm:………..m 

- Các bệnh về Tai - Mũi - Họng (nếu có): 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

  



 

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

5. Tim mạch: 

+ Mạch:            ……………………lần/phút; 

+ Huyết áp:…………../………………….mmHg 

……………………………………………………………………… 

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

6. Hô hấp:…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

7. Cơ Xương Khớp: ……………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

8. Nội tiết: 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

9. Thai sản:…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

  

Kết luận……………………………………………………………… …………………… 

_____________________ 

1. Ghi rõ công việc hiện nay đang làm 

2. Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị nơi người được khám của đang lao động, học tập 

III. KHÁM CẬN LÂM SÀN 

Nội dung khám 
Họ tên, chữ ký của 

Bác sỹ 

1. Các xét nghiệm bắt buộc: 

a) Xét nghiệm ma túy 

- Test Morphin/Heroin:………………………………………………….. 

- Test Amphetamin:…………………………………………………….. 

- Test Methamphetamin:……………………………………………….. 

- Test Marijuana (cần sa):………………………………………………   

b) Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở: …………………… 



 

…………………………………………………………………………… 

2. Các xét nghiệm chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ khám sức 

khỏe: Huyết học/sinh hóa/X.quang và các xét nghiệm khác. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

a)Kết quả:……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

b) Kết luận:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. …………………… 

III. KẾT LUẬN 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Các bệnh, tật đang mắc:…………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

  

  ………..ngày………tháng…….năm………. 

NGƯỜI KẾT LUẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

3. Kết luận: Đủ điều kiện/không đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng………………………. 

 


