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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1014/SYT-NVY 

V/v báo cáo hoạt động cấp cứu 115 

và cấp cứu ngoại viện 

  

An Giang, ngày 16 tháng  04 năm 2019 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Ngày 03 tháng 4 năm 2019 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế có 

gửi công văn số 318/KCB-NV về cáo cáo hoạt động cấp cứu 115 và cấp cứu 

ngoại viện. Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị báo cáo một số nội dung sau: 

1. Báo cáo tình hình hoạt động cấp cứu 115, cấp cứu ngoại viện và vận 

chuyển cấp cứu trên địa bàn theo Mẫu số 1 (báo cáo giới hạn trong phạm vi địa bàn 

của đơn vị mình phụ trách) 

2. Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm cấp cứu 115, cấp cứu ngoại 

viện tại đơn vị theo Mẫu số 2 (gồm các phần: 1. Thống kê nhân lực và đào tạo, 2. 

Thống kê xe cứu thương và trang thiết bị cấp cứu, 3. Thống kê tài chính của đơn vị, 

4. Hoạt động chuyên môn, 5. Hoạt động quản lý, kiểm tra giám sát). 

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế trước ngày 05/5/2019 để Sở Y tế 

tổng hợp và báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đúng thời gian quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

liên hệ Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

* Đính kèm: 

- Công văn 318/KCB-NV 

- Mẫu báo cáo số 1,2 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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