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V/v thống nhất văn bản công bố đủ 

điều kiện thực hiện khám sức khỏe 

theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

Cần Thơ, ngày 01 tháng  9  năm 2017 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ 

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Sở Y tế nhận được Văn bản tự công bố cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Cờ 

Đỏ, thành phố Cần Thơ, kèm hồ sơ tự công bố. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất Văn bản tự công bố số 202/VBCB-TTYT ngày 21 tháng 8 

năm 2017 của Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ; địa chỉ ấp Thới 

Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ về việc tự công bố cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-

BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe. 

2. Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm: 

- Đảm bảo điều kiện về nhân sự, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

điều kiện và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định. 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ thực hiện các kỹ thuật chuyên môn phù hợp với nội dung ghi trong Giấy 

khám sức khỏe quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế.  

- Sử dụng tiêu chuẩn sức khỏe để phân loại sức khỏe theo quy định hiện 

hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe do cơ sở mình 

thực hiện. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động khám sức khỏe do cơ sở mình thực 

hiện vào báo cáo hoạt động chung của cơ sở và báo cáo về Sở Y tế theo quy định 

về thống kê, báo cáo./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
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