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V/v Thông tin đăng tải phạm vi 

KSK của Bệnh xá Công an tỉnh 

 

 

                Kính gửi:    Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh. 

 

        Ngày 30/6/2020 Sở Y tế nhận được Hồ sơ của Bệnh xá Công an tỉnh, về 

việc Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe. Căn cứ thông tin tại 

Hồ sơ đề nghị của cơ sở, Sở Y tế thông báo đến cơ sở được biết: 

1/ Từ ngày 06/7-07/7/2020, Sở Y tế đăng tải thông tin về phạm vi tổ chức khám 

sức khỏe của cơ sở trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, tại website: 

soyte.baria-vungtau.gov.vn. 

2/ Tên cơ sở: bệnh xá Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

    Địa chỉ: 15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu; 

    ĐT: 0693.845.115; số Fax: 02543.856.576 

    E-mail: benhxaconganbrvt@gmail.com 

   Trưởng bệnh xá: Bs Nguyễn Viết Nam 

3/ Thời gian và phạm vi tổ chức khám sức khỏe của cơ sở cụ thể như sau: 

a) Thời gian tổ chức khám sức khỏe:  

Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: 7g-11g30 và 13g30-17g. 

b) Phạm vi tổ chức: 

 Cơ sở được tổ chức: 

- Khám sức khỏe cho người đủ 18 tuổi trở lên; 

- Khám sức khỏe đăng ký thi, học tại các trường đại học, cao đẳng, 

trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề. 

- Khám sức khỏe định kỳ 

- Khám sức khỏe lái xe cơ giới  

- Khám sức khỏe An toàn thực phẩm. 

 Cơ sở không được tổ chức: 

- Khám sức khỏe lập di chúc 

- Khám sức khỏe cho người dưới 18 tuổi 

- Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp 

- Khám sức khỏe cho người nước ngoài 

- KSK định kỳ học sinh, sinh viên 

- Khám sức khỏe cho các đối tượng tại những vị trí làm việc quy định 

tại Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 

09/12/2004 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế. 

Sở Y tế thông báo đến cơ sở được biết và thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các PGĐ Sở; 

- Thanh tra-SYT; 

- Website-SYT (thực hiện); 

- Lưu: VT-NV. 

 

                                 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                               Phạm Minh An 
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