
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1503 /SYT-KHTC 

V/v báo cáo thực trạng việc cấp 

và sử dụng Giấy báo tử. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               An Giang,  ngày 17  tháng 6 năm 2020 

Kính gửi:    

- Các bệnh viện công lập tuyến tỉnh; 

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

Mắt Long Xuyên; Nhân Dân;  

- Các Trung tâm y tế: Long Xuyên, Châu Đốc, An Phú, 

Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Thoại Sơn, 

Tịnh Biên, Tri Tôn. 

 

Căn cứ Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định về cấp và sử dụng Giấy báo tử; 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg nagỳ 23 tháng 01 năm 2017 Phê duyệt 

Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch 

giai đoạn 2017-2024; 

Thực hiện nội dung văn bản số: 2816/VPUBND-KGVX ngày 15 tháng 6 

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc báo cáo thực trạng việc 

cấp và sử dụng Giấy báo tử; 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo thực trạng việc cấp và sử dụng Giấy 

báo tử giai đoạn 2016-2019, theo nội dung phụ lục đính kèm. 

Báo cáo xin gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch – Tài chính) trước ngày 

20/6/2020 và file mềm qua email: qttlinh@angiang.gov.vn. Thông tin liên hệ 

Phòng Kế hoạch – Tài chính, số điện thoại: 0296.3831.094. 

Trân trọng kính chào./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC   

                                        

 
                                                    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

 

 



Phụ lục: Tình hình, kết quả thực hiện quy định cấp và sử dụng Giấy báo tử 

(kèm công văn số: 1503 /SYT-KHTC ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Sở Y tế) 

1. Kết quả thực hiện quy định cấp và sử dụng Giấy báo tử (có số liệu cụ thể) 

Năm Tổng số tử vong 
Tổng số được cấp 

Giấy báo tử 

Tổng số có ghi nhận thông tin 

về nguyên nhân tử vong 

2016    

2017    

2018    

2019    

Tổng số    

2. Nhận xét tình hình cấp và sử dụng giấy báo tử: (những khó khăn, tồn tại): ... 

-  Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; 

-  Khó khăn vướng mắc trong việc áp dụng các quy định;  

-  Nguyên nhân; 

-  Mẫu Giấy báo tử đang sử dụng. 
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