
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  2685 /SYT-NVY 
V/v báo cáo kết quả đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông năm 2019; phương 

hướng nhiệm vụ năm 2020 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 02  tháng  10  năm 2019 

     

 Kính gửi: 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang; 

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

 

 Thực hiện Công văn số 1049/KCB-NV ngày 25/9/2019 của Cục Quản lý 

khám chữa bệnh về việc báo cáo kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 

2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 

Về việc này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung báo cáo 

như sau: 

1. Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông năm 2019; Báo cáo số liệu khám, cấp cứu tai nạn giao thông 

9 tháng đầu năm 2019, thời gian báo cáo từ ngày 15/12/2018 đến 14/9/2019 và 

12 tháng tính từ 15/9/2018 đến 15/9/2019 (kèm mẫu báo cáo). 

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

3. Kiến nghị, đề xuất. 

 Đề nghị Giám đốc các đơn vị y tế triển khai thực hiện và gửi báo cáo về 

Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 09/10/2019 để tổng hợp báo cáo về 

Cục Quản lý khám chữa bệnh./. 

 

  

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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