
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
 

          Số:           /SYT-VP                Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2023 

V/v triển khai dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình đối với 

thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy 

phép lái xe trên Cổng DVC 

Quốc gia. 

  

 

 Kính gửi:  

- Bệnh viện đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

- Bệnh viện Sài Gòn – Phan Rang; 

- Các phòng khám đa khoa tư nhân. 

 

Thực hiện Công văn số 726/UBND-PVHCC ngày 02/03/2023 của UBND 

tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp đổi, 

cấp lại Giấy phép lái xe trên Cổng DVC Quốc gia; Công văn số 874/BYT-KCB 

ngày 23/02/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cập nhật, chuyển dữ liệu Giấy 

khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT liên thông phục vụ Đề án 06. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị có khám và cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe 

thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1) Phân công cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm liên thông hoặc nhập trực 

tiếp dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe để phục vụ Đề án 06 (xây dựng quy 

trình, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân, bộ phận liên quan);  

2) Dừng cập nhật dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe trên cổng Dữ liệu 

khám chữa bệnh của Bộ Y tế (dulieu.kcb.vn) để thực hiện cập nhật, chuyển dữ 

liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT của Cơ quan BHXH 

Việt Nam để thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe 

từ ngày 01/3/2023 theo hướng dẫn tại Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Công văn 

số 7586/BYT-KCB ngày 30/12/2022. 

3) Cơ sở khám chữa bệnh sử dụng chứng thư số của cơ quan, đơn vị ký 

số thông tin, dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe (và Giấy chứng sinh, giấy báo 

tử) để liên thông dữ liệu phục vụ Đề án 06. Đăng ký chứng thư số trên cổng 

Giám định Bảo hiểm Y tế theo hướng dẫn tại Phụ lục 03 Hướng dẫn đăng ký 

Chứng thư số trên Cổng giám định BHYT. 

4) Việc khám và cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe thực hiện theo đúng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/08/2015 



của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “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 cho người lái xe”. 

5) Trong vòng 04 giờ sau khi cấp Giấy khám sức khoẻ lái xe cho người 

dân, Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm liên thông kết quả về Bộ Y tế tất cả 

các trường hợp có kết luận: “Đủ điều kiện sức khỏe lái xe hạng .....”, theo hướng 

đẫn của Bộ Y tế. 

6) Các trường thông tin kết quả khám sức khoẻ lái xe và đặc tả liên thông 

dữ liệu theo Phụ lục 01 Công văn số 7586/BYT-KCB, chú ý các trường dữ liệu 

có đánh dấu “x” ở cột “Bắt buộc” là dữ liệu phải liên thông về Cổng tiếp nhận 

dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời 

báo cáo kết quả tiến độ, khó khăn, vướng mắc về Sở Y tế để tổng hợp gửi Bộ Y 

tế xem xét, giải quyết. 

Giao Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính phối hợp với Văn phòng 

Sở khẩn trương kiểm tra việc triển khai liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ 

lái xe tại cơ sở khám chữa bệnh, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, giải 

quyết./. 

(Gửi kèm theo Công văn số 726/UBND-PVHCC ngày 02/03/2023 của 

UBND tỉnh; Công văn số 874/BYT-KCB ngày 23/02/2023 của Bộ Y tế) 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện, TP (ph/hợp); 

- Công an tỉnh (Thường trực 

 Tổ Công tác Đề án 06); 

- BHXH tỉnh (ph/hợp); 

- Lãnh đạo SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, VP. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Kỳ 
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