
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2580/SYT- NVY 

V/v góp ý Quyết định 1313/QĐ-BYT 

về Hướng dẫn quy trình KCB 

An Giang, ngày 19 tháng 10 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 1412/KCB-QLCL&CĐT ngày 15/10/2020 của Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế về việc góp ý Quyết định 1313/QĐ-BYT về việc Hướng 

dẫn quy trình KCB; dự kiến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh sẽ sửa đổi Quyết định này; 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý và đề xuất quy trình 

khám bệnh theo định hướng tăng cường cải cách thủ tục hành chính và áp dụng quy 

trình tin học phù hợp với điều kiện hiện nay (Bộ câu hỏi khảo sát đính kèm).  

Những đơn vị có đề xuất, ý tưởng có giá trị, khả thi và có thể nhân rộng sẽ được 

tính đạt Tiểu mục 10, 11 của Tiêu chí D3.3 “Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây 

dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện” của Bộ tiêu 

chí chất lượng bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 

18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ có văn bản thông 

báo biểu dương đến các đơn vị có góp ý). 

Các thực hiện góp ý: Truy cập Website kcb.vn (chuyên mục “Chất lượng”) – Bài 

viết “Góp ý Quyết định 1313/QĐ-BYT về Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa 

Khám bệnh” để hoàn thành Bộ câu hỏi khảo sát trực tuyến trước ngày 30/10/2020 

(không cần gửi văn bản góp ý)./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- BGĐ Sở (để biết);  

- Lưu: VT, NVY. 
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