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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân; 

- Bệnh viện Tim mạch An Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 856/DP-KLN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Cục Y 

tế dự phòng về việc triển khai thực trạng công nghệ thông tin; 

Nhằm đánh giá lại việc thực hiện quản lý, sử dụng số liệu bệnh không lây 

nhiễm, tiến tới thống nhất quản lý bệnh không lây nhiễm theo đề nghị của Cục Y tế 

dự phòng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung khảo sát: Thực trạng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

bệnh không lây nhiễm (BKLN). 

2. Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến (theo biểu mẫu gửi kèm) 

3. Đơn vị khảo sát gồm:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa/ chuyên khoa tỉnh có chẩn đoán, điều trị BKLN. 

- 50% Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

- 30% Trạm Y tế xã/phường/thị trấn. 

4. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức triển khai, hướng dẫn cho 

các đơn vị theo hoạt động chương trình BKLN của tỉnh, tổng hợp hoàn thiện phiếu 

khảo sát gửi về Cục Y tế dự phòng trước ngày 23/10/2020 theo địa chỉ: 

lphan@path.org hoặc htran@path.org. 

mailto:lphan@path.org
mailto:htran@path.org


Đề nghị các đơn vị phối hợp tốt với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) 

tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và hoàn thiện phiếu khảo sát 

gửi về CDC. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các đơn vị liên hệ BS. Lê Thanh Nhàn, Chuyên viên Cục Y tế dự phòng, điện 

thoại: 0976.448.662, hoặc Phan Hà Lê, cán bộ Tổ chức PATH, điện thoại: 

0979.529.980, hay Trần Trung Hiếu, cán bộ Tổ chức PATH, điện thoại: 

0965.531.602./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ - ;  

- Lưu: VT, NVY. 
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Phan Vân Điền Phương 
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