
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2589/SYT-NVY 

V/v triển khai nội dung kiểm tra, đánh 

giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự 

hài lòng người bệnh, nhân viên y tế 

năm 2019 

  

An Giang, ngày  24  tháng  9  năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 3936/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của 

Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và 

khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019; 

 Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc triển khai Quyết định số 3936/QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 

2019 của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 

và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 đến các khoa, phòng 

toàn đơn vị biết và thực hiện. 

2. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tự rà soát các vấn đề yếu kém, ưu tiên giải 

quyết, tích cực cải tiến chất lượng trong tháng 9, 10 năm 2019; tự kiểm tra đánh giá, 

hoàn thành trước 31/10/2019. 

3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá về phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế 

trước ngày 07/11/2019.  

Trân trọng kính chào./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

* Đính kèm: 

- Quyết định số 3936/QĐ-BYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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