
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v kiểm tra, đánh giá công tác y tế 

năm 2021 

An Giang, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

   Kính gửi: 

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 

 Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị y tế tập trung 

cho công tác phòng, chống dịch và điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19. Việc 

kiểm tra, đánh giá công tác y tế năm 2021 được thực hiện như sau: 

 1. Nội dung kiểm tra, đánh giá: 

 - Việc triển khai thực hiện Tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT. 

 - Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT. 

 - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị. 

 - Đánh giá chất lượng công tác y tế dự phòng, công tác dân số-KHHGĐ  

(đối với Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố). 

 2. Hình thức kiểm tra: 

 - Các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá theo các nội dung trên gửi về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 10/01/2022. 

 - Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, Sở Y tế tiến hành kiểm tra 

đánh giá (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

 3. Tổ chức thực hiện: 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra tiêu chí chất lượng công tác y tế dự phòng. 

 - Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tổ chức kiểm tra công 

tác Dân số - KHHGĐ. 

 - Thời gian hoàn thành: trong tháng 01/2022. 

 Đề nghị các đơn vị triền khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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