
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT- NVY          Bình Định, ngày      tháng 4 năm 2021 
V/v đăng tải Văn bản công bố  

cơ sở đủ điều kiện KSK lái xe 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn   

 

 

            

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

 

 Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 155/2018/NĐ-

CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế; 

Theo Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực 

hiện khám sức khỏe lái xe số 163/VBCB-TTYT ngày 20/4/2021 của Trung tâm 

Y tế thị xã Hoài Nhơn; 

Sở Y tế đăng tải Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều 

kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn lên 

Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (Phụ lục đính kèm). 

Trường hợp có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở vật chất, 

nhân sự và phạm vi chuyên môn đã công bố, đơn vị có trách nhiệm phải thông 

báo bằng văn bản đến Sở Y tế theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 44 Nghị 

định số 109/2016/NĐ-CP. 

 Mọi ý kiến góp ý về danh sách đăng tải, đơn vị liên hệ Phòng Nghiệp vụ 

Y, Sở Y tế (Điện thoại: 0256.3793533, email: nvy@syt.binhdinh.gov.vn) để có 

điều chỉnh phù hợp./. 
 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

              

 

 

Lê Quang Hùng 

 



Phụ lục: THÔNG TIN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE LÁI XE 
 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Người chịu trách 

nhiệm CMKT 
Điện thoại Phạm vi 

chuyên môn 
Ghi chú 

1 
Trung tâm Y tế 

thị xã Hoài Nhơn 

Khu phố 7, Tam Quan, Hoài 

Nhơn, Bình Định 
Trần Hữu Vinh 02563856213 

Cơ sở khám sức 

khỏe lái xe 

Công bố cơ sở đủ 

điều kiện khám 

sức khỏe lái xe 

ngày 22/4/2021 
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