
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2541/SYT-TTra 

V/v báo cáo hoạt động liên doanh, 

liên kết trang thiết bị y tế từ năm 

2010 đến nay 

An Giang, ngày 13 tháng  10 năm 2020 

Kính gửi: Các Đơn vị Y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Chỉ thị  số 22/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc 

chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập. 

Thực hiện Công văn số 828/TTrB-P4 ngày 08/10/2020 của Thanh tra Bộ Y 

tế về việc báo cáo triển khai kiểm tra hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị 

y tế tại các đơn vị trực thuộc Sở. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình liên doanh, liên kết trang thiết 

bị y tế theo nội dung sau: 

1. Báo cáo tình hình liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế từ năm 2010 đến 

nay của đơn vị (theo mẫu báo cáo gửi kèm).  

2. Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo các nội dung nêu trên và gửi về Sở Y 

tế trước ngày 23/10/2020 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo Bộ Y tế (để thuận lợi 

trong việc tổng hợp báo cáo đề nghị các đơn vị gửi qua mail: 

tqtuan02@angiang.gov.vn hoặc liên hệ Ds Tuấn, ĐT: 0918.541.447) . 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời 

gian theo quy định. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTra. 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(kèm theo Công văn số :2541/SYT-TTra ngày 13/10/2020 của Sở Y tế) 

 

I. Khái quát chung: nếu tóm tắt đặc điểm, tình hình, cơ cấu tồ chức, chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

II. Việc thực hiện các hoạt động liên doanh, liên kết (LDLK) đầu tư 

trang thiết bị y tế tại đơn vị: 

1. Tổng số trang thiết bị y tế liên doanh, liên kết  

2. Loại hình liên doanh liên kết trang thiết bị y tế.  

II. Báo cáo kết quả Thanh tra, kiểm tra về hoạt động liên doanh, liên 

kết tại đơn vị 

1. Số cuộc thanh tra, kiểm tra về hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết 

bị y tế tại đơn vị từ năm 2010 đến nay (cơ quan đơn vị nào, năm nào). 

2. Nội dung vi phạm: 

3. Kiến nghị xử lý: 

4. Hình thức xử lý: 

III. Đánh giá, nhận xét về hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị 

y tế tại đơn vị. 

1. Thuận lợi: 

2. Khó khăn: 

IV. Kiến nghị, đề xuất: 
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