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           SỞ Y TẾ 

 

Số:  3345 /SYT-KHTC 

V/v báo cáo tình hình huy 

động nguồn lực xã hội hóa 

giai đoạn 2017 - 2019. 

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  06  tháng  12  năm 2019 

  
 

Kính gửi:      

-  Các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện; 

-  Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố; 

-  Các bệnh viện tư nhân: Hạnh Phúc, Bình Dân,  

Nhật Tân, Nhân Dân, Mắt Long Xuyên. 

 

Nhằm chuẩn bị đánh giá kết quả đạt được trong phong trào xã hội hóa đối 

với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 

2017 – 2020, Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trực thuộc, phòng Y tế các 

huyện/thị/thành phố, bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình huy 

động nguồn lực xã hội hóa theo từng năm và giai đoạn 2017 – 2019 tại đơn vị 

mình theo biểu mẫu (đính kèm phụ lục), trong đó cần lưu ý các nội dung sau: 

I. Nội dung, số liệu báo cáo theo mẫu (đính kèm phụ lục): 

1. Đối với các bệnh viện:  

- Báo cáo tình hình đóng góp của Hội chữ thập đỏ, bếp ăn từ thiện qua 

cung cấp nước uống, thức ăn cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân: số hiện vật 

(bao nhiêu suất ăn, nước uống…), quy đổi ra tiền. 

- Báo cáo tình hình hỗ trợ chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo từ 

các xe cấp cứu nguồn xã hội hóa (của Hội Chữ thập đỏ, các mạnh thường 

quân…): số chuyến xe chuyển bệnh, quy đổi ra tiền. 

- Báo cáo tình hình hỗ trợ tiền thuốc, viện phí cho bệnh nhân nghèo, khó 

khăn điều trị tại bệnh viện (kể cả người Campuchia đối với các bệnh viện các 

huyện biên giới): số lượt bệnh nhân được miễn giảm viện phí, trị giá tiền. 

- Báo cáo tình hình kết hợp các mạnh thường quân khám, chữa bệnh ngoại 

viện, cấp thuốc miễn phí, phát quà: Đơn vị, cá nhân tài trợ, số tiền thuốc, số quà 

(bao nhiều phần, trị giá tiền), số lượt người được khám chữa bệnh… 

- Báo cáo thực hiện chương trình xóa mù (giao Bệnh viện Mắt-TMH-

RHM là đầu mối tổng hợp báo cáo): Số người được phẫu thuật mắt miễn phí, 

đơn vị, cá nhân tài trợ, địa điểm thực hiện, trị giá tiền.  
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- Báo cáo thực hiện phẫu thuật dị tật hàm mặt (giao Bệnh viện Mắt-TMH-

RHM là đầu mối tổng hợp báo cáo): Số người được phẫu thuật miễn phí, đơn vị, 

cá nhân tài trợ, địa điểm thực hiện, trị giá tiền.  

- Báo cáo tình hình thực hiện phẫu thuật tim bẩm sinh (giao Bệnh viện 

Tim Mạch làm đầu mối tổng hợp báo cáo): Số người được phẫu thuật miễn phí, 

đơn vị, cá nhân tài trợ, địa điểm thực hiện, trị giá tiền. 

- Báo cáo tiếp nhận vốn ODA, NGO, vốn xã hội hóa khác: Tên dự án, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân tài trợ, hiện vật (trang thiết bị y tế, xe cấp cứu…, số lượng, 

trị giá tiền), tiền mặt, người (tình nguyện viên, chuyên gia…), tình hình giải 

ngân (đối với các dự án ODA, NGO). 

- Báo cáo thực hiện tiếp nhận máu hiến tình nguyện (số đơn vị máu, quy 

đổi ra lít máu). 

- Báo cáo tình hình đầu tư cơ sở vật chất, trang  thiết bị từ nguồn vốn xã 

hội hóa. 

- Các huy động khác (nếu có ):….. 

2. Các đơn vị y tế khác:  

Theo lĩnh vực phụ trách, nội dung hoạt động, tổng hợp báo cáo các tiếp 

nhận, sử dụng các nguồn lực xã hội hóa. 

II. Nhận xét- kiến nghị: 

- Đánh giá tình hình tiếp nhận, quản lý nguồn lực xã hội hóa, các mặt đạt 

được, các tồn tại, nguyên nhân.  

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có).      

Để kịp thời tổng hợp báo cáo, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản 

gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 20/12/2019, đồng thời 

xin gửi trước file báo cáo theo địa chỉ email: pmthu@angiang.gov.vn. 

 Trân trọng kính chào./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như trên (để b/c): 

- Lưu: VT, KHTC. 

(Đính kèm biểu mẫu báo cáo) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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