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V/v báo cáo tham luận về  

Hoạt động TTYT huyện   
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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

      An Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi:  Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố 
 

Để đánh giá kết quả hoạt động công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 

2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác y tế năm 2020, Sở Y tế sẽ tổ chức 

Hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2019 vào ngày 17 tháng 01 năm 2020.  

Để có thêm thông tin từ tuyến y tế cơ sở về những thuận lợi, khó khăn sau khi triển 

khai hoạt động Trung tâm Y tế huyện hai chức năng, các gìải pháp, ý kiến đề xuất trong 

thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của tuyến y tế cơ sở, thực hiện đạt các mục 

tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, Sở 

Y tế đề nghị Giám đốc các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố nghiên cứu báo cáo tham 

luận về “Hoạt động Trung tâm Y tế huyện hai chức năng, thực trạng và giải pháp”. 

Nội dung báo cáo: 

Đề nghị tập trung các nội dung:   

- Triển khai hoạt động của TTYT huyện sau khi sáp nhập Bênh viện đa khoa huyện 

và TTYT huyện: tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, quản lý tài chính, hoạt động chuyên 

môn… 

- Các kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 

- Thuận lợi. 

- Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân hạn chế (chủ quan, khách quan). 

- Kiến nghị. 

Báo cáo trình bày khoảng 2-3 trang giấy A4, font Times Newroman, cỡ chữ 14 

Để kịp thời gian tổng hợp, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về phòng Kế hoạch tài 

chính - Sở Y tế trước ngày 10/01/2020, đồng thời gửi file theo địa chỉ: 

bvsanh@angiang,gov.vn; pmthu@angiang.gov.vn. 

Sở Y tế sẽ chọn 02 - 03 bài báo cáo tham luận để trình bày tại Hội nghị, các đơn vị 

được chọn báo cáo tại Hội nghị sẽ hoàn chỉnh và soạn báo cáo trình bày trên Powerpoint , 

thời gian trình bày khoàng 10 phút/ 01 báo cáo.  

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và kịp thời gửi 

báo cáo về phòng Kế hoạch tài chính Sở Y để chuẩn bị tài liệu Hội nghị. 

Trân trọng kính chào.     

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế: 

- Lưu VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Đã ký  

 

Từ Quốc Tuấn 
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