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Số:  758 /SYT-KHTC   

V/v Phối hợp thực hiện cuốn sách  

Ngành Y tế Việt Nam - 65 năm 

một chặng đường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 22 tháng 3 năm 2019 

 

 Kính gửi: - Các bệnh viện công lập tuyến tỉnh. 

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

- Các Bệnh viện: Hạnh Phúc, Bình Dân, Nhật Tân,  

BV Mắt Long Xuyên  
 

Sở Y tế nhận được công văn số 68/ SKĐS ngày 28/02/2019 của Báo Sức Khỏe 

&Đời Sống - Bộ Y tế về việc mời tham gia xuất bản cuốn sách “Ngành Y tế Việt Nam - 

65 năm một chặng đường”, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Cuốn sách “Ngành Y tế Việt Nam - 65 năm một chặng đường” của Bộ Y tế được 

phát hành rộng rãi trên toàn quốc, là cuốn sách có đầy đủ thông tin các bệnh viện, cơ 

quan, đơn vị đóng góp ý kiến thiết thực cho sự phát triển và nâng cao chất lượng chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Để đóng góp làm phong phú hơn nội dung, đồng thời phản ánh các hoạt động 

của đơn vị như: giảm quá tải bệnh viện; tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám, chữa 

bệnh trong giá viện phí; thanh toán BHYTcho các cơ sở khám, chữa bệnh; những khó 

khăn, thách thức của ngành TY tế trong giai đoạn hiện nay…. Từ đó đề ra các kiến 

nghị, đề xuất, giải pháp nâng cao năng lực quản lý, chất lượng khám, chữa bệnh cho 

nhân dân. 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh về 

các hoạt động của đơn vị cho Báo Sức khỏe và đời sống. 

Trân trọng kính chào.  

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Báo Sức khỏe và đời sống ( để phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC.  

Đính kèm công văn số 68/SKĐS 

GIÁM ĐỐC 

 

Đã ký 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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