
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1506/SYT-NVY 

V/v đề xuất nhu cầu chuyển giao 

kỹ thuật giai đoạn 2020-2025 

An Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2020 

 

 

    Kính gửi:  

         - Bệnh viện công lập tuyến tỉnh; 

         - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

     

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội thông qua ngày 23 

tháng 11 năm 2009; 

 Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế phê duyệt Đề án “Cử cán bộ luân phiên từ Bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các 

bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-BYT ngày 21/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc quy định một số nội dung triển khai thực hiện đào tạo, chuyển giao 

kỹ thuật theo gói dịch vụ y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

 Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới, giảm quá tải 

cho các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khoẻ 

nhân dân. Sở Y tế đề nghị các đơn vị đề xuất nhu cầu chuyển giao kỹ thuật giai 

đoạn 2020-2025 theo mẫu (đính kèm) gửi văn bản về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ 

Y), đồng thời gửi file mềm qua email theo địa chỉ: nhnam03@angiang.gov.vn 

trước ngày 15/07/2020 để tổng hợp xây dựng Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Từ Quốc Tuấn 

  

mailto:nhnam03@angiang.gov.vn


DANH MỤC 

Đề nghị chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2020 – 2025 

(Kèm theo Công văn số 1506/SYT-NVY ngày 17/06/2020 của Sở Y tế) 

 

 

Stt Tên kỹ thuật Lĩnh vực Đơn vị chuyển giao 
Đơn vị nhận 

chuyển giao 

Thời gian 

chuyển giao 

      

      

      

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-18T08:14:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




