
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /TTYT-KB 

V/v liên thông dữ liệu Giấy khám 

sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06. 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 01  năm 2023 

 

  

 

Kính gửi: Sở Y tế Bình Định. 

 

Thực hiện Công văn số 7586/BYT-KCB, ngày 30 tháng 12 năm 2022, của 

Bộ Y tế về  việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06; 

Thực hiện Công văn số 50/SYT-NVY ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Sở 

Y tế về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe phục vụ Đề án 06. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn đã xây dựng, ban hành Qui trình thực 

hiện dữ liệu Giấy Khám sức khỏe lái xe tại đơn vị (có gửi kèm theo), trong đó 

phân công nhiệm vụ từng cá nhân, bộ phận liên quan đảm bảo việc khám và cấp 

Giấy khám sức khỏe lái xe đúng quy định pháp luật; đang thực hiện chuyển 

nhập dữ liệu liên thông trực tiếp trên dulieu.kcb.vn, đã tích hợp gửi khám sức 

khoẻ lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT.  

Hiện tại, trong quá trình thực hiện, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn chưa thấy 

có vướng mắc. 

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 
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