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V/v Góp ý dự thảo Đề án chuyển 

giao kỹ thuật tuyến huyện 

An Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

            Kính gửi:  

               - Bệnh viện tuyến tỉnh; 

               - Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện 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. 

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn tại y tế tuyến huyện, góp phần nâng cao 

sức khỏe nhân dân tại địa phương. Sở Y tế xây dựng Đề án chuyển giao chuyên 

môn kỹ thuật từ tuyến tỉnh cho tuyến y tế cơ sở giai đoạn 2021- 2023. 

 Để hoàn chỉnh Đề án phù hợp với năng lực và nhu cầu triển khai thực 

hiện kỹ thuật của các đơn vị, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

 1. Nghiên cứu góp ý Dự thảo Đề án chuyển giao chuyên môn kỹ thuật từ 

tuyến tỉnh cho tuyến y tế cơ sở giai đoạn 2021- 2023 (gửi kèm). 

 2. Trung tâm Y tế huyện, thành phố đề xuất danh mục kỹ thuật đề nghị 

chuyển giao, bệnh viện chuyển giao và kinh phí thực hiện.  

 * Ghi chú: căn cứ lập kinh phí theo các văn bản quy định sau: 

 - Kinh phí xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế: thực hiện 

theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Công tác phí và chế độ cho cán bộ đi chuyển giao: theo quy định tại 

Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

 Văn bản góp ý bao gồm danh mục kỹ thuật chuyển giao và nhu cầu kinh 

phí gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 06/12/2020 để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 
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Danh mục kỹ thuật chuyển giao 

 

STT Tên kỹ thuật Đơn vị tiếp 

nhận 

Đơn vị chuyển 

giao 

Thời gian thực 

hiện 
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