
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     năm 2022 

V/v tăng cường công tác 

bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện Bình Định; 

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; 

- Các Phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 903/UBND-KT ngày 24/02/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn 

tỉnh (đính kèm), 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện theo các nội dung chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên. Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

cần thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tăng cường công tác sơ cấp cứu, nhanh chóng chuyển người bị tai nạn 

giao thông tại hiện trường đến các cơ sở y tế; cấp cứu kịp thời, tích cực điều trị 

các trường hợp chấn thương do tai nạn giao thông. 

- Các cơ sở đã được 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 (Danh sách kèm theo): 

Tổ chức khám sức khỏe cho người thi lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ 

đúng theo quy định hiện hành. 

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở chưa có tên trong danh sách thì không được 

triển khai hoạt động khám sức khỏe lái xe cho đến khi Văn bản công bố cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe của đơn vị 

được đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế Bình Định theo quy định. 

Sở Y tế sẽ tiến hành xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định của Pháp luật hiện 

hành. 

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 

  

 



 

DANH SÁCH CƠ SỞ 

Được đăng tải Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện 

thực hiện khám sức khỏe lái xe trên Trang TTĐT Sở Y tế Bình Định 

 

STT ĐƠN VỊ 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 

2 Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn 

3 Bệnh viện Bình Định 

4 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình 

5 Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn 

6 Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước 

7 Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn 

8 Trung tâm Y tế huyện Phù Cát 

9 Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ 

10 Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn 

11 Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 

12 Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 
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