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Kính gửi:  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế 

Căn cứ Nghị định s  109 2016 NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đ i với người hành nghề và cấp giấy phép 

hoạt động đ i với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư s  

14/2013/TT-BYT ngày 06 5 2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức 

khỏe; Thông tư s  24 2015 TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 8 2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Giao Thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe lái xe, việc khám sức 

khỏe định kỳ đ i với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe 

cho người lái xe. 

Căn cứ kết quả xét hồ sơ tự công b  cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe 

và khám sức khỏe cho người lái xe của các cơ sở khám, chữa bệnh.  ở Y tế tỉnh 

Điện Biên thông báo danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám 

sức khỏe và khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể 

như sau: 

1. Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư s  14 2013 TT-BYT 

ngày 06 5 2013 của Bộ Y tế: 14 cơ sở. 

2. Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe theo Thông tư liên 

tịch s  24 2015 TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 8 2015 của Bộ Y tế, Bộ Giao 

Thông vận tải: 14 cơ sở. 

(Da   s c  c c cơ sở đủ đ ều k    k  m sức k ỏe đí   kèm) 

Thông báo này thay thế cho các Văn bản trước đây đã công b  các cơ sở 

đủ điều kiện khám sức khỏe và khám sức khỏe cho người lái xe trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên.  ở Y tế kính gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế để tổng hợp. . 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đơn vị trực thuộc  YT; 

-  ở Giao Thông Vận tải; 

- Website  ở Y tế ; 

- Lưu VT, NVY. 

KT.   Á   Ố  

P Ó   Á   Ố  

 

 

 

 

 

 

 ừ   Sử 

 

 



2 

DANH SÁCH  

Cơ sở k ám, c ữa bệ   đủ điều kiệ  k ám sức k ỏe  

và k ám sức k ỏe c    gười  ái xe trê  địa bà  tỉ    iệ  Biê  

(Kèm   eo Cô   vă  số           /SYT-NVY ngày       / 3 /2022 của Sở Y  ế) 

  

STT Tê  cơ sở k ám, c ữa bệ    ịa c ỉ KSK 
KSK 

lái xe 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Tổ 10, phường Noong Bua, thành 

ph  Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
x x 

2 Bệnh viện Y học cổ truyền 
Tổ 13, phường Mường Thanh, thành 

ph  Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
x x 

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
Tổ 14, phường  Mường Thanh, thành 

ph  Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
x x 

4 Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng 
Tổ 3, thị trấn Mường Ảng, huyện 

Mường Ảng, tỉnh Điện Biên 
x x 

5 Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 
Kh i Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 
x x 

6 Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa 
Tổ dân ph  Tân Phong, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 
x x 

7 Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ 
Bản Nà Hỳ 3, xã Nà Hỳ, huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên 
x x 

8 Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay 
Phường Na Lay, thị xã Mường Lay, 

tỉnh Điện Biên 
x x 

9 
Trung tâm Y tế thành ph  Điện 

Biên Phủ 

Tổ 5, phường Him Lam, thành ph  

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 
x x 

10 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 
Thôn Trại Gi ng, xã Thanh An, 

huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 
x x 

11 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông 
Tổ 3, thị trấn Điện Biên Đông, huyện 

Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên 
x x 

12 Trung  tâm Y tế huyện Mường Nhé 
Tổ 3, xã Mường Nhé, huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 
x x 

13 Trung tâm Y tế huyện Mường Chà 
Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện 

Mường Chà, tỉnh Điện Biên 
x x 

14 Bệnh viện 7 5 Công an tỉnh 
Đội  19, xã Thanh Hưng, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên 
x x 
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