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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 976/SYT-NVY 

 V/v báo cáo kết quả thực hiện  

Công văn số 3500/SYT-NVY   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

           

 Kính gửi:  

                                 - Bệnh viện khu vực tỉnh; 

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

   

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng thuốc thiết yếu - vật 

tư y tế tiêu hao thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình cho công tác điều trị tại 

Bệnh viện khu vực tỉnh và các Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố trong phạm vi 

tỉnh An Giang. Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Sở Y tế có Công văn số 3500/SYT-

NVY về việc điều chuyển thuốc thiết yếu – vật tư y tế tiêu hao thực hiện dịch vụ 

điều trị tại Bệnh viện; Trung tâm Y tế (bao gồm các xã, phường, thị trấn). 

Đến nay đã có một số đơn vị triển khai việc điều chuyển thuốc thiết yếu – 

vật tư y tế tiêu hao thực hiện dịch vụ điều trị rất tốt nhưng vẫn còn một số đơn vị 

triển khai còn  hạn chế.  

Để đánh giá việc triển khai thực hiện Công văn số 3500/SYT- NVY nêu 

trên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc điều 

chuyển thuốc thiết yếu – vật tư y tế tiêu hao thực hiện dịch vụ điều trị tại Bệnh 

viện; Trung tâm y tế đến thời điểm ngày 15/4/2020 cụ thể như sau: 

1. Báo cáo số lượng thuốc thiết yếu và vật tư y tế tiêu hao đã điều chuyển sử 

dụng và số lượng còn tồn tại đơn vị (có kèm biểu mẫu). 

2. Nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị. 

Báo cáo gửi về Chi cục Dân số - KHHGĐ chậm nhất ngày 20/4/2020 để 

tổng hợp.  

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ Chi cục Dân số - KHHGĐ số 

điện thoại 0296.3859020./. 

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Sở Y tế (NVY); 

- Lãnh đạo CCDS-KHHGĐ; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

 

 

                               KT. GIÁM ĐỐC 

                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

                                       

          

 

 

                         Phan Vân Điền Phương 
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