ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1237/SYT-NV
V/v cập nhật nội dung tổ chức
KSK tại TTYT Vietsovpetro

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Y tế Vietsovpetro.
Ngày 04/5/2020 Sở Y tế nhận được Công văn số 391/CV-TTYT ngày
27/4/2020 của TTYT Vietsovpetro, về việc hoàn chỉnh danh sách Bác sĩ khám
và ký kết luận khám sức khỏe.
Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTYT ngày 22/4/2020 của TTYT
Vietsovpetro về việc phân công thực hiện khám sức khỏe;
Sở Y tế thông báo đến đơn vị như sau:
1/ Từ ngày 05/5-06/5/2020 Sở Y tế cập nhật thông tin về phạm vi tổ chức
khám sức khỏe (không có yếu tố nước ngoài và có yếu tố nước ngoài) của đơn
vị trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, tại website: soyte.bariavungtau.gov.vn.
2/ Thời gian và phạm vi tổ chức khám sức khỏe của cơ sở:
2.1 Khám sức khỏe không có yếu tố nước ngoài:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: 7g00-11g30; 13g30-17g00
Thứ Bảy hàng tuần: 07g00-11g30
2.2 Khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài:
- Chỉ thực hiện các trường hợp khám sức khỏe cho người trên 18 tuổi và nam:
Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: 7g00-11g30; 13g30-17g00
Thứ Bảy hàng tuần: 07g00-11g30
- Không tổ chức khám sức khỏe cho người nước ngoài dưới 18 tuổi và phụ nữ.
(Trong trường hợp đơn vị có nhu cầu đăng ký phạm vi khám sức khỏe cho
người dưới 18 tuổi và phụ nữ, thì thực hiện hợp đồng với nhân sự có trình độ
sau đại học thuộc chuyên khoa Nhi, Sản phụ khoa và thực hiện khám sức khỏe
tại TTYT Vietsovpetro).
Sở Y tế thông báo đến đơn vị được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các PGĐ Sở (để biết);
- Lưu: VT-NV.
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