
  SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTYT-KB Hoài Nhơn, ngày  05  tháng  01  năm 2023 

V/v báo cáo công tác khám sức khoẻ 

năm 2022 
 

 

   Kính gửi:  Sở Y tế Bình Định. 

 

Thực hiện Công văn số 2084/SYT-NVY ngày 13/06/2022 của Sở Y tế 

V/v tăng cường công tác khám sức khoẻ và công tác đảm bảo an toàn giao 

thông, 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn tổng hợp, báo cáo kết quả công tác 

khám sức khoẻ năm 2022 tại đơn vị theo báo cáo đính kèm. 

Báo cáo đã được nhập trực tuyến theo hướng dẫn. 

Kính báo cáo Sở Y tế./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT TTYT; 

- Lưu: VT, KB, KHNV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
              
 

                    

 

 

Lưu Kim Hoàng 



BÁO CÁO 

Kết quả công tác khám sức khoẻ năm 2022 

(Kèm theo công văn Số     /TTYT-KB ngày    tháng    năm 2023) 

 

1. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BYT: 

- Công bố cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK không có yếu tố nước 

ngoài tại Văn bản công bố số  84/VBCB-TTYTHN ngày 22/02/2021 của đơn vị và 

Công văn số 761/SYT-NVY ngày 05/3/2021 của Sở Y tế Bình Định. 

- Công bố cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK có yếu tố nước ngoài 

: Không thực hiện nội dung này. 

- Tổng số lượt KSK không có yếu tố nước ngoài: 4076. 

- Tổng số lượt KSK có yếu tố nước ngoài:  Không. 

- Tổng số lượt KSK định kỳ: 1825. 

2. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT-

BYT-BGTVT: 

- Công bố cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện KSK người lái xe tại Văn bản 

công bố số 163/VBCB-TTYT ngày 20/4/2021 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn và 

Công văn số 1384/SYT-NVY ngày 23/4/2021 của Sở Y tế Bình Định. 

- Tổng số lượt KSK người lái xe: 1456. 

- Tổng số lượt KSK định kỳ đối với người lái xe: Không 

3. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 22/2017/TTLT-

BYT-BGTVT : Không thực hiện nội dung này. 

4. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện Thông tư số 12/2018/TT-BYT: 

Không thực hiện nội dung này. 

5. Số liệu báo cáo triển khai thực hiện chia sẻ thông tin, dữ liệu về 

khám sức khỏe lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

- Cơ sở đã đăng ký kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu về KSK lái xe trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

- Thời điểm bắt đầu tham gia kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu về KSK lái 

xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: 28/4/2022 

- Tổng số lượt KSK lái xe đã chia sẻ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

trong kỳ báo cáo: 1046 

- Tổng số lượt KSK lái xe đã chia sẻ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

cộng dồn đến thời điểm báo cáo: 1046. 

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện: 

+ Thuận lợi: 

Quản lý chặt chẽ, khoa học. 



Trích xuất, lấy số liệu nhanh, chính xác. 

+ Khó  khăn: 

 Cổng liên thông còn xảy ra lỗi, không chuyển trực tiếp dữ liệu khám 

được, phải nhập lại số liệu bằng tay, dễ xảy ra sai sót./. 
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