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THÔNG BÁO 

Thông tin cơ sở khám chữa bệnh  

công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe 

 

Sở Y tế nhận được bộ hồ sơ công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khoẻ 

lái xe của các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp phép hoạt động. Căn cứ Nghị 

định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng 

chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư số 14/2013/TT-BYT 

Hướng dẫn khám sức khỏe; Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT Quy định 

về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với 

người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe người lái xe; 

Sở Y tế tỉnh Nam Định thông báo thông tin một số cơ sở y tế thực hiện 

công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe (danh sách tại phụ lục kèm 

theo) trên trang thông tin điện tử Sở Y tế theo đường link: 

soyte.namdinh.gov.vn => Văn bản => Nghiệp vụ Y. 

Các cơ sở khám chữa bệnh (có tên tại phụ lục) có trách nhiệm đảm bảo 

các điều kiện thực hiện khám sức khoẻ lái xe theo quy định của pháp luật; báo 

cáo Sở Y tế bằng văn bản khi các điều kiện khám sức khỏe lái xe tại đơn vị có 

sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ, điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự và phạm vi 

chuyên môn. 

Văn bản này thay thế Thông báo số 306/TB-SYT ngày 28/2/2023 của sở Y 

tế tỉnh Nam Định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Giao thông vận tải Nam Định; 

- UBND các huyện, TP; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Phòng chức năng Sở Y tế; 

- Các cơ sở thực hiện công bố tại phụ lục; 

- Phòng Y tế các huyện, TP; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu NVY, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Khương Thành Vinh 
 

 



Phụ lục. 

DANH SÁCH 

Cơ sở khám chữa bệnh thực hiện công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SYT ngày       /3/2023 của Sở Y tế tỉnh Nam Định) 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đứng 

đầu cơ sở 

Số điện thoại 

liên hệ 

Số Giấy phép 

hoạt động 

Ngày cấp 

GPHĐ 

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

công bố 

1 
Trung tâm Y tế huyện 

Nam Trực 

Xã Nam Hùng, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định 

Trần Văn 

Tuyên 
02283.828.245 

05.TT/SYTNĐ-

GPHĐ 
05/01/2018 20/2/2023 

2 

Trung tâm  Y tế huyện 

Nghĩa Hưng (Cơ sở điều 

trị Nghĩa Bình) 

Xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam Định 

Nguyễn Văn 

Nhiễm 
02283.872.122 

832/SYTNĐ -

GPHĐ 
04/01/2021 17/2/2023 

3 

Trung tâm Y tế huyện 

Nghĩa Hưng (Cơ sở điều 

trị Nghĩa Hưng) 

 Xã Nghĩa Trung, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 
Bùi Văn Hiển 02283.871.064 

780/SYTNĐ -

GPHĐ 
08/06/2022 17/2/2023 

4 
Trung tâm Y tế huyện 

Xuân Trường 

Xã Xuân Ngọc, huyện Xuân 

Trường, tỉnh Nam Định 

Trần Huy 

Phương 
02283.886.126 

04.TT/SYTNĐ- 

GPHĐ 
05/01/2018 22/2/2023 

5 
Trung tâm Y tế huyện 

Giao Thuỷ 

Thị trấn Ngô Đồng, huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định 

Đoàn Hồng 

Trường 
02283 895 259 

894/SYTNĐ-

GPHĐ 
04/8/2021 16/2/2023 

6 
Phòng khám Đa khoa 

Hồng Phúc 

Số 139 đường Đặng Xuân 

Bảng, xã Nam Phong, thành 

phố Nam Định 

Trần Thị Vinh 02283.859.558 
989/SYTNĐ-

GPHĐ 
12/07/2022 20/2/2023 



TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Người đứng 

đầu cơ sở 

Số điện thoại 

liên hệ 

Số Giấy phép 

hoạt động 

Ngày cấp 

GPHĐ 

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

công bố 

7 

Phòng khám đa khoa 

Hoành Sơn (thuộc công ty 

Cổ phần dịch vụ y tế 

Hoành Sơn) 

Xóm 14, xã Hoành Sơn, huyện 

Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định 

Hoàng Văn 

Đông 
0945 346 858 

777/SYTNĐ-

GPHĐ 
06/5/2020 01/3/2023 

8 

Phòng khám đa khoa 

Đình Cự (thuộc công ty 

Cổ phần Y Dược Đình 

Cự) 

203-214-215, khu 3, thị trấn 

Yên Định, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định 

Nguyễn Xuân 

Tháp 
02283 878 024 

1122/SYTNĐ-

GPHĐ 
20/2/2023 01/3/2023 

 Tổng số: 08 cơ sở       
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