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Quảng Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 
V/v tiếp nhận, trả hồ sơ và khám giám định  

trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 

 

 

Kính gửi :  Các đơn vị sử dụng người lao động/ tổ chức/ cá nhân  

có nhu cầu khám giám định 

 

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid - 19, để đảm bảo an 

toàn về sức khỏe của CBVC Trung tâm cũng như của cả cộng đồng, Trung tâm 

Giám định Y khoa trân trọng thông báo : 

- Tạm thời giãn cách các phiên khám giám định để đảm bảo an toàn (Có 

thông báo cụ thể từng phiên khám). 

- Không tiếp nhận khám Giám định tại Trung tâm Giám định đối với các 

trường hợp đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, người về từ vùng dịch. 

- Hạn chế nhận hồ sơ trực tiếp, khuyến khích các đơn vị sử dụng người 

lao động/ tổ chức/ cá nhân có nhu cầu khám giám định nộp hồ sơ qua đường bưu 

điện. 

Các đơn vị sử dụng người lao động/ tổ chức/ cá nhân gửi hồ sơ khám 

giám định, lấy kết quả giám định có thể gửi theo dịch vụ bưu chính hoặc liên hệ 

trực tiếp với viên chức tại Bộ phận một cửa của Trung tâm Giám định Y khoa 

theo số điện thoại : 0203.3825487 để được hướng dẫn. 

Trung tâm Giám định Y khoa trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận : 
- Như trên.; 

- Lưu HC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy 
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