
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1989/SYT-NVY 

V/v tiếp tục kiểm tra, đánh giá Bộ 

tiêu chí bệnh viện an toàn phòng 

chống dịch  Covid-19 và dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp 

  

An Giang, ngày  11  tháng  8   năm 2020 

Kính gửi:  

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

       

   Thực hiện Công văn số 1009/KCB-QLCL&CĐT ngày 31/7/2020 của 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn đánh giá Bộ tiêu chí bệnh 

viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế; 

   Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Sở Y tế tiếp tục 

kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống 

dịch  Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các đơn vị còn lại: 

- Thành phần Đoàn kiểm tra, đánh giá theo Quyết định số 649/QĐ-SYT 

ngày 04/08/2020 của Sở Y tế An Giang. 

- Thời gian và lịch kiểm tra các đơn vị (xin đính kèm). 

- Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00; chiều 13h30. 

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

Đính kèm: 

- Lịch kiểm tra; 

- Quyết định số 649/QĐ-SYT; 

- Kế hoạch số 1905/KH-SYT. 

 

                     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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