
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1772/SYT-NVY 

V/v thống kê thông tin mạng lưới 

dinh dưỡng bà mẹ trẻ em 

  

An Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2019 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; 

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

 

Thực hiện công văn số 3559/BYT-BM-TE ngày 24 tháng 6 năm 2019 của 

Bộ Y tế về việc thống kê thông tin mạng lưới dinh dưỡng bà mẹ trẻ em tại cơ sở y 

tế phục vụ cho kế hoạch triển khai chương trình Dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo một số nội dung sau:  

- Đối với các Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện tư nhân, Trung tâm Y tế dự 

phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: Báo cáo theo mẫu số 03. 

- Đối với các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn (Trung tâm Y tế làm đầu mối thống kê báo cáo): Báo cáo theo mẫu số 04. 

Các báo cáo gửi về Phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế trước ngày 10/7/2019 qua 

văn bản cứng và file mềm vào email: bstrilxag@gmail.com để tổng hợp, báo cáo về 

Bộ Y tế đúng thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng 

mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ BS Ngô Hữu Trí, số ĐT: 0918625055. 

Xin trân trọng cám ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

* Đính kèm: 

- Mẫu phiếu, hướng dẫn báo cáo số 3,4. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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