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Kính gửi các Sở: Giao thông vận tải, Y tế. 
 

Thực hiện Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc  
tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe, đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
thực hiện tổng kiểm tra, siết chặt công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên 
địa bàn tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc 
việc khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe theo đúng quy định của pháp luật; 
đồng thời có chế tài xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, 
không thực hiện hoặc thực hiện không thường xuyên công tác này.  

2. Sở Y tế có trách nhiệm tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các 
cơ sở y tế thực hiện theo đúng các quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
kết quả khám sức khỏe cho người lái xe do cơ sở mình thực hiện; tổ chức tổng kiểm 
tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe, 
xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các 
cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh; 
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Lạng Sơn; 
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 
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